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“Baflka bir dünya mümkün” slogan›yla bu y›l alt›nc›s›
düzenlenen Avrupa Sosyal Forumu (ASF) 1-4 Temmuz
2010 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. 36
ülkeden kat›l›mc›n›n yer ald›¤› ve ana bafll›¤›n› ekonomik
krizlerin oluflturdu¤u Avrupa Sosyal Forumu’na
TMMOB’de befl seminer ile kat›ld›. ASF kapsam›nda
‹TÜ Maçka ve Gümüflsuyu yerleflkelerinde toplam 260
seminer ve atölye çal›flmas› yap›ld›. TMMOB, 1 Temmuz
Perflembe günü “Yerel Yönetimler ve Kentleflme”,
“Küresel Enerji Savafllar›”, “E¤itimin Özellefltirilmesine
Hay›r”, 2 Temmuz Cuma günü “Su Hakt›r,
Ticarilefltirilemez” ve “Kapitalizmin Krizi, ‹flsizlik ve
Mücadeleler” bafll›kl› seminerleri gerçeklefltirdi.
Oturum baflkanl›¤›n› TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Tores D‹NÇÖZ’ün yapt›¤› “E¤itimin
Özellefltirilmesine Hay›r” seminerinde, Odam›z ad›na

Prof. Dr. Güngör EVREN,
Maden Mühendisleri
Odas›’ndan Burhan ERDEM,
Makina Mühendisleri
Odas›’ndan Tevfik PEKER,
G›da Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›
Petek ATAMAN ve Peyzaj
Mühendisleri Odas›‘ndan Ozan
YILMAZ konufltular. Odam›z
ad›na fiubemizce Avrupa

Sosyal Forumu kapsam›nda “Su Hakt›r,
Ticarilefltirilemez” bafll›kl› Panel-Forum 2 Temmuz
2010 tarihinde ‹TÜ ‹flletme Fakültesi C101 Salonu’nda
gerçekleflti.

Panel-Forum’un yöneticili¤ini Odam›z ad›na Murat
GÖKDEM‹R yapt›. “Su ve Suyun Ticarilefltirilmesi
Süreci” bafll›kl› sunumu yine Odam›z ad›na Murat
GÖKDEM‹R gerçeklefltirdi. GÖKDEM‹R, suyun
ticarilefltirilmesi sürecini anlatt› ve “Varolan su
potansiyelinin gereksinim duyulan miktar gözetilerek
de¤erlendirilmesi, su kaynaklar› yönetiminin kamu
yarar›na göre düzenlenmesi, suyun kamu mülkiyetinde
ve yönetiminde kalmas›n› sa¤layacak yasal hükümler
konulmas› gerekmektedir ve bunun için suyun tüm
canl›lar için bir hak oldu¤u göz önünde
bulundurulmal›d›r” diye konufltu.

Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›
Ahmet ATALIK, akarsular›n üzerine HES kurulmas›yla
etraftaki tar›m alanlar›n›n verimsizleflti¤ini, hayvanlar›n
su içecek yerleri kalmad›¤›n›, su canl›lar›n›n yaflam
hakk›n›n elinden al›nd›¤›n› ve tüm bunlar›n çiftçilerin
göç etmesine neden oldu¤unu anlatt›.

G›da Mühendisleri Odas› Marmara Bölge fiube Baflkan›
Bilge ÖLMEZ’in yerine sunum yapan Murat AYDIN,
suyun ambalajlanmas› konusuna de¤indi. Endüstriyel
gereksinimler için kullan›lan su oran›n›n geçen yüzy›la
göre yüzde 40 artt›¤›n› belirten AYDIN, “Suyun
ambalajlan›p sat›lmas› için bile suya ihtiyaç var” dedi.

Çevre Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat TAfiDEM‹R, Türkiye’de su politikalar›n›n çevreye
etkilerini ele ald›. Konuflmas›na “su kimin mal›d›r?”
sorusuyla bafllayan TAfiDEM‹R, suyun bir mal de¤il,

AVRUPA SOSYAL FORUMU / 1-4 Temmuz 2010
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bir hak oldu¤unu ve bu hakk›n do¤aya, topra¤a ve
onun parças› olan tüm canl›lara ait oldu¤unu belirtti.

Peyzaj Mimarlar› Odas› Genel Sekreteri Redife
KOLÇAK, küresel su politikalar›n›n Türkiye’deki
yans›malar›n› de¤erlendirdi. KOLÇAK, DS‹’nin Çevre

ve Orman Bakanl›¤› bünyesine al›nmas›yla birlikte ifli
yapan ve onu kontrol eden kurumlar›n ayn› çat› alt›nda
topland›¤›n› ve dolay›s›yla HES’leri flikayet edecek bir
kurum kalmad›¤›n›n alt›n› çizdi.

Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN, Türkiye’de su
mücadelelerinden bahsetti. ÜSTÜN, “Tüm uygulamalara
ra¤men, derelerimizi özgürce ak›tmay› baflaraca¤›z”
fleklinde konufltu. Toplant›, Forum bölümünde
toplant›ya kat›lan kat›l›mc›lar›n sorular›, katk› ve
görüflleri ile sona erdi.

Avrupa Sosyal Forum sürecinde ‹TÜ Maçka Park›’nda
TMMOB stand› aç›ld›. fiubemizin stand›nda ö¤renci
üyelerimizden Abdullah YÜCEL (YTÜ) fiube yay›nlar›m›z›
da¤›t›lmas›nda katk›da bulundu. Avrupa Sosyal
Forumu’nun son gününde binlerce kifli, iflsizli¤e,
küresel krize ve savafl politikalar›na karfl› emek
mücadelesinin küreselleflmesi istemiyle Osmanbey‘den
Taksim’e bir yürüyüfl gerçeklefltirdi.

fiubemiz fiantiye Mühendisleri Çal›flma Grubunun
1 Temmuz 2010 tarihinde yap›lan toplant›s›nda çal›flma
grubu üyeleri taraf›ndan haz›rlanan görüfller
de¤erlendirildi. fiantiye mühendisleri sorunlar›na
yönelik bir çal›flma program› tasla¤› oluflturuldu.
Çal›flma program›nda yer almas› gereken (flantiye
çal›flan iliflkileri, ücret politikalar›, sosyal haklar,
uygun çal›flma ortam›, imalat kalite kontrolü, kalifiye
iflçi istihdam›, ara eleman eksikli¤i, iflçi kalitesi, proje
ile ilgili uygulama sorunlar›, proje yönetim ve uygulama
aras›ndaki iliflki, malzeme temini,  flantiye ve bürokrasi,
oda - flantiye iliflkileri, idari iliflkiler, flantiyede
örgütlenme, inflaat mühendisleri odas›n›n yetki ve
sorumluluklar›, flantiye ve e¤itim, flantiye ve ifl güvenli¤i,
iflyeri ve iflçi sa¤l›¤› güvenli¤i, flantiye ve hukuk, flantiye
mühendisinin hukuksal sorumluluklar›) konular›n
de¤erlendirilmesi ve bu konulara yönelik çal›flmalar
yap›lmas› görüflüldü. Anket çal›flmas› yap›lmas›n›
kararlaflt›ran çal›flma grubu içinde, konuyla ilgili çal›flma

yapmak üzere Habip CANB‹LEN, M. Faruk TÜRDÜ,
Adil YILDIRIM, fiadi KARAASLAN, Nihal AÇIKGÖZ,
Gürel ÇA⁄LAR, Bahar Didem EROL, Emre ÖZ’den
oluflan bir alt komisyon kuruldu. Bu komisyon, ankete
yönelik taslak çal›flmalar üzerinde de¤erlendirme
yapmak üzere 15 Temmuz - 29 Temmuz 2010
tarihlerinde iki toplant› gerçeklefltirdi.

fiANT‹YE MÜHEND‹SLER‹ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI
1 Temmuz 2010

Odam›z›n 12-14 Mart 2010 tarihinde yap›lan 42. Dönem Ola¤an Genel Kurulu’nda Bütçe Uygulamalar› kapsam›nda

ücretli çal›flan inflaat mühendislerinin asgari net ücreti 2010 y›l›n›n ilk alt› ay› için

ayl›k 1500 TL olarak kabul edilmifltir.

Üyelik hizmetleri ve ifllemlerinde üyelerimizin tüm belge ve evrak al›mlar› s›ras›nda,

ayl›k bildirgelerini bu ücret üzerinden (SSK Matrah› 2095 TL) ibraz etmeleri gerekmektedir.

ÜYELER‹M‹ZE DUYURU
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TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu ad›na fiubemiz
yürütücülü¤ünde düzenlenen
“1999-2010 ‹stanbul ve Deprem”
konulu panel 12 A¤ustos 2010
tarihinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
C101 Salonu’nda gerçeklefltirildi.

Birinci oturum Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiube Baflkan›
Deniz ‹NCEDAYI taraf›ndan
yönetildi. ‹NCEDAYI deprem
meselesini, bir binan›n teknik
koflullar›n› ya da binan›n güvenli¤ini
yerine getirmekle s›n›rl› görülemeyece¤ini belirterek,
“en üst planlama ölçe¤inden, en üst plan
yaklafl›m›ndan, kullan›m alan›na kadar, yani en ufak
iç düzenlemeye kadar bir süreklilik içinde gelifltirilmesi
ve düflünce üretilmesi gereken bir süreç” fleklinde
niteledi.
Panelin ilk oturumunda, fiube Baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE “Yap› Stokunun Durumu ve Yap› Denetimi”
bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi. GÖKÇE, “1999’dan
bu yana 11 y›l geçmifl olmas›na karfl›n bugüne kadar
içinde bulundu¤umuz yap›lar›n yüzde 1’inin bile
güçlendirilmemifl olmas› ciddi bir problem olarak
karfl›m›zda duruyor. 2007 y›l›nda yürürlü¤e girmifl olan
Deprem Yönetmeli¤i beton s›n›f›n›n asgari 20 Mp
mertebesinde olmas›n› öngörür. Ama bizim yapm›fl
oldu¤umuz çal›flmalar ‹stanbul’da bulunan beton
s›n›f›n›n ancak 8’ler mertebesinde oldu¤unu ortaya
koyuyor. Buradan hareketle diyoruz ki, ‹stanbul’da
bulunan yap›lar›m›z›n deprem güvenlikleri yok. Ayr›ca
ülkemizde bulunan yap›lar›n da yüzde 70’inin iskan›n›n,
yüzde 37’sinin de inflaata bafllama ruhsat›n›n
olmad›¤›n› ifade etmem gerekiyor” dedi.
1999 y›l›nda ‹stanbul’da varolan yap› stokunun deprem
güvenli¤i ne ise, bugünkü durumunun da ayn› oldu¤unu
belirten GÖKÇE, depreme yönelik kamu binalar›n›n
güçlendirme çal›flmalar›na dikkat çekti. GÖKÇE, “2
bin mertebesinde deprem güvenli¤i olmayan okulumuz
var ‹stanbul’da. Bu okullar›n 500’ü sadece güçlendirildi
veya y›k›larak yeniden yap›ld›. Yaklafl›k 600’e yak›n
hastane binas› var ‹stanbul’da. 1999 depreminden
11 y›l geçmifl olmas›na ra¤men sadece 3 tane
hastanenin güçlendirildi¤ini ifade edersem, kamu
yap›lar›m›z aç›s›ndan da, içerisinde oturdu¤umuz
yap›lar aç›s›ndan da hiçbir fley yap›lmad›¤›n› ifade
etmek abart›l› bir de¤erlendirme olmaz” diye konufltu.

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›
Tayfun KAHRAMAN “Sorunun kayna¤› kaçak
yap›laflman›n meflrulaflt›r›lmas›. ‹BB dahi oran› tam
bilmiyor. 1946’dan beri 14 imar aff› yafland›. Yüzde
70 yap› hiçbir mühendislik ve mimarl›k faaliyetinden
yararlanmad›” dedi. Siyasetçilerin gündeminin deprem
de¤il kentsel rant oldu¤unu dile getiren KAHRAMAN
sözlerine flöyle devam etti: “Gelecek depremin
yarataca¤› olumsuz tablonun sorumlusu imar aflar›n›
imzalayan ve kentsel rantlar› artt›ran siyasilerdir. ‹nflaat
sektörü üzerinden Türkiye’yi ayakta tutmaya çal›flanlar›n
vebali büyük olacak. 3194 say›l› imar aff›na yol açan
kanun hala yürürlükte. 11 y›l sonra ‹stanbul’da hiçbir
konutta güçlendirme yap›lmad›¤›n› görüyoruz.”

Panelin ikinci oturumu fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
taraf›ndan yönetildi. Deprem odakl› kentsel dönüflüm
projesinin ilk olarak ‘Zeytinburnu’nda yeni bir Niflantafl›’
konseptiyle ortaya ç›kt›¤›n› belirten Mücella YAPICI
(Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi), Beyo¤lu,
Eminönü, Bak›rköy, Avc›lar, Adalar ve Bahçelievler’in
kentsel dönüflüm yap›lacak di¤er ilçeler oldu¤unu
söyledi. “Yapmayaca¤›m›z dedi¤imiz fleyler yerel
belediyeler ve büyükflehir belediyeleri taraf›ndan
önümüze geliyor” diyen YAPICI, örnek olarak da
Kazl›çeflme Turizm Tesisleri’nde surlar›n önündeki
alan›n doldurulmak istenmesini gösterdi. Yap›c›
Sulukule’de tarihi bölgelerde deprem odakl› kentsel
dönüflüm yap›ld›¤›n› dile getirdi.

‹kinci oturumda Hüseyin ÖZTÜRK - Alper fiENGÜL
(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi)
taraf›ndan haz›rlanan “‹stanbul Depremi ve yaflanmas›
beklenen sorunlar” bafll›kl› sunum Hüseyin ÖZTÜRK
taraf›ndan sunuldu. ÖZTÜRK sunumunda, afet etkisini

1999-2010 ‹STANBUL VE DEPREM PANEL‹
12 A¤ustos 2010
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azaltmak için müdahalede yetkililerin ciddi bir çal›flma
içine girmesi, koordinasyonun askeri birlikler taraf›ndan
bir s›k›yönetim anlay›fl› içinde yap›lmas› gerekti¤ini
belirterek, “Afet tek elden koordineli olarak ilçe veya
birkaç ilçeden oluflan parçal›, kümesel çal›flmayla
yönetilmesi gerekiyor” dedi. TMMOB Makina
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nden kat›lan
Nurdo¤an OTO “Deprem ve Tesisat” konulu bir sunum
gerçeklefltirdi. OTO, “Tesisatlar›n deprem korumas›,
hatalar›n kabul edilemeyece¤i, ticari ç›karlar u¤runa
temel mühendislik esaslar›n›n göz ard› edilemeyece¤i
bir husustur. Sismik koruma sistemi, standart
yöntemlerle test edilemez. Böyle bir sistemin birebir

gerçek testi, do¤adan gelecek olan depremdir” dedi.
Panele TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nden kat›lan Serkan KÜÇÜK, ‹stanbul’da
deprem sonras› kimyasallar›n yarataca¤› tehlikeler
konusunda bilgiler aktard›. Kimyasallar›n yarataca¤›
tehlikeler konusunda bilgiler aktard›. ‹GDAfi
yetkililerinden al›nan bilgiye göre 33 bin tane do¤algaz
servis kutusunun hasar görece¤ini belirten KÜÇÜK,
“Bunun binde 1’inde yang›n ç›ksa, 330 yang›n ç›kar.
Bunlar›n yüzde 80’i endüstriyel ve biz konutlarda ç›kan
hiçbir yang›na müdahale edemeyece¤iz. Kent içinde,
apartman alt›nda bir sürü imalathane, atölye gibi
yerleri de düflündü¤ümüzde problem yüksek” dedi.

fiubemiz Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu, 8 Temmuz
2010 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›s›nda bir önceki
toplant›da organize edilen etkinlikleri de¤erlendirdi.
Marmaray Yenikap› fiantiyesi’ne yap›lacak olan teknik
geziye iliflkin bilgilendirme yap›ld›. Kurulun çal›flma
program› üzerine kurul üyeleri görüfllerini aktard›lar.
Ayr›ca, fiube bünyesinde bir müzik grubu kurulmas›,
sosyal sorumluluk projelerine iliflkin çal›flmalar
yap›lmas› görüflüldü. Bu kapsamdaki çal›flmalar›
yürütmek üzere Mete AKALIN, H. Ülkü ÖZER, Harun
ÖZÜDO⁄RU, Faruk BULUBAY kurulda görev ald›lar.
fiubemizde sosyal konularda Cumartesi Söyleflilerinin
düzenlenmesine iliflkin çal›flmalar yap›lmas› üzerine
de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› toplant›ya Mete AKALIN,
H. Ülkü ÖZER, Füsun SÜMER, Harun ÖZÜDO⁄RU,

Muhsin SEL‹MO⁄LU, Nihal AÇIKGÖZ, Faruk
BULUBAY, Arzu SERTER, Cem KAFADAR, Bikem
GÜLDEN, Rezan BULUT, Funda KILINÇ SUVAKÇI
kat›ld›.

SOSYAL KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER KURULU TOPLANTISI
8 Temmuz 2010

3. Köprü Yaflam Platformuna kat›lan ‹KK temsilcileri 29 Temmuz 2010 tarihinde bir toplant› gerçeklefltirdi.
Toplant›da, 3. köprüye yönelik ‹KK olarak ortak çal›flmalar yap›lmas› görüflüldü.

Bu toplant›ya fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ kat›lm›flt›r.

3. KÖPRÜ ‹KK TEMS‹LC‹LER‹ TOPLANTISI
29 Temmuz 2010
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11 y›l önce yaflanan ve binlerce kiflinin yaflam›n›
yitirdi¤i 17 A¤ustos 1999 Marmara depreminin
y›ldönümünde binlerce mühendis ve mimar depremin
yafland›¤› yerlerden biri olan Yalova’da bulufltu ve hep
bir a¤›zdan “Do¤a olaylar›n›n ‘afete’ dönüflmesi
ülkemizin ve halk›m›z›n kaderi de¤ildir! Olmamal›d›r!”
diye hayk›rd›.

TMMOB taraf›ndan düzenlenen ve yürütücülü¤ünü
Odam›z›n yapt›¤› “TMMOB Depreme Duyarl›l›k
Yürüyüflü” 16-17 A¤ustos 2010 tarihlerinde Yalova’da
gerçeklefltirildi. Yürüyüfle, tüm ‹MO flubelerinden
mühendisler ve Genç-‹MO üyeleri kat›ld›.

Gece boyunca süren yürüyüfl etkinliklerinin öncesinde
bas›n toplant›s› düzenleyen ‹MO Yönetim Kurulu
Baflkan› H. Serdar HARP, Türkiye’deki yap› stokunun
büyük sorunlar›n›n oldu¤unu söyledi.
HARP, 1999 depreminden bu yana, güçlendirilmesi
gereken binalar›n sadece yüzde 1’inin güçlendirildi¤ini
belirterek söz konusu bu duyars›zl›k ve politikas›zl›¤›n
devam etmesi halinde ödenecek bedelin çok büyük
olaca¤›n› kaydetti.

Yürüyüfle yönelik olarak, fiubemiz nezdinde tüm üye
ve ö¤renci üyelerimize iletiflim araçlar›m›zla yo¤un bir
duyuru yap›lm›flt›r. Bu duyurular sonucunda; 50’si
fiubemiz ö¤renci üyesi; 150’si de üyemiz olmak üzere
toplam 200 kifli ile yürüyüfle kat›l›m sa¤land›.

fiubemiz üyeleri ve Türkiye genelinden tüm illerden
gelen mühendis ve mimarlar “Yalova Unutma

Unutturma, Depremi Unutma Unutturma” sloganlar›
eflli¤inde kent merkezine yürüdüler.

Cumhuriyet Meydan›’nda TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› (‹MO) Yönetim Kurulu Baflkan› H. Serdar HARP
bir konuflma yapt›. Siyasi iktidarlar›n sorumluluklar›ndan
kaçmamas› için depremin hat›rlanmas› gerekti¤ini
söyleyen HARP, “Bugün tam 11 y›l oldu. Hepimizi
derinden sarsan ac›n›n on birinci y›ldönümünde,
yitirdiklerimizi anmak, depremi unutmamak ve
unutturmamak için buraday›z. Ac›lar› geride b›rakman›n
yolu, hiç yaflanmam›fl gibi davranmak, derin bir
suskunlu¤a bürünmek de¤ildir. Ac›lar› geride b›rakman›n
yegâne yolu, inatla hat›rlamakt›r. Hat›rlamal›y›z ki,
siyasi iktidarlar sorumluluklar›ndan kaçmas›nlar.
Hat›rlamal›y›z ki, yerel yöneticiler rant peflinde
koflmas›nlar. Hat›rlamal›y›z ki, müteahhitler küçük
hesaplar pefline düflmesinler. ‹flte bugün, unutturulmak

TMMOB DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ
16-17 A¤ustos 2010
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istenenleri hat›rlamak, gizlenmek istenenleri aç›¤a
ç›karmak ve her fleyden de öte, depreme karfl›
toplumsal duyarl›l›¤› artt›rmak için, ülkenin dört bir
yan›ndan toplanarak burada bir araya geldik. Bir araya
geldik ki, bu ülkede yaflayanlar›n ak›llar›na, vicdanlar›na
ve kalplerine dokunabilelim, sesimizi daha güçlü
duyurabilelim” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI
ise; “11 y›l önce bundan birkaç saat sonra. ‹nsanlar
uykudayken bir ac› yükseldi bu co¤rafyadan ‹zmit’te,
Adapazar›’nda, Gölcük’te, Yalova’da, ‹stanbul’da
Büyük Marmara Depremi ile y›k›ld›k. 10 binlerce
can›m›z› kaybettik. Yüre¤imiz yand›. Basit bir do¤a
olay› tam bir afete dönüfltü bu ülkede. fiimdi iflte biz
buraday›z. Bu ülkenin mühendisleri, mimarlar› burada
bir ses ç›karmaya geldik. Bir ç›¤l›k ç›karmaya geldik.
Depremi unutmad›k demeye geldik. Buraya depremi
unutmayaca¤›z, unutturmayaca¤›z demeye geldik.
Depremin 11. y›l›nda ses ç›karmaya geldik. Ç›¤l›k
atmaya, slogan atmaya geldik. Depremlerin afet olarak
yaflanmamas›, yaflan›yor olmas› ülkemizin ve halk›m›z›n

yazg›s› olamaz. Ülkemiz depremle yaflamaya mecbur
bir ülkedir. Depremin afete dönüflmesi asla takdiri
ilahi de¤ildir. Afetler engellenebilir. Ancak bilimin,
tekni¤in gerekleri yap›l›rsa. Ancak mühendislerin,
mimarlar›n sözleri dinlenirse yap›labilir.

Ülkemizde ifller hiç de iyi de¤ildir. Bu ülkenin imar
yasas›, bu ülkenin afet yasas›, bu ülkenin yap› denetim
yasas›, yerel yönetimler yasas›, bunlar›n ikincil
mevzuatlar› sorunludur, problemlidir. Sistem yüzünü
asla insan›m›za dönmemektedir. Yasal düzenlemelerin
tamam› rant odakl›d›r. Siyasi iktidarlar› hep uyard›k.
Uyarmaya devam edece¤iz. Yüzünüzü insan›m›za
dönün bilimin ve tekni¤in gere¤ini yap›n. Odalar›m›z›n,
mühendisleri, mimarlar›n sözlerine kulak verin. Siyasi
iktidar› uyar›yoruz” fleklinde konufltu.

Konuflmalar›n tamamlanmas›ndan sonra meflalelerle
Deprem An›t›’na yürüyüfl ve 17 A¤ustos 1999
Depremi’nde kaybedilen yurttafllar›m›z için saat 3:02’de
sayg› duruflunda bulunulduktan sonra yürüyüfl sona
erdi.

fiubemiz Afete Haz›rl›k ve Müdahale Kurulu’nun
20 Temmuz 2010 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›da,
bölgesel olarak valilik ve yerel yönetimlerle il genelinde
“afetlere” yönelik yap›lan çal›flmalar hakk›nda araflt›rma
yap›lmas› ve de¤erlendirilmesi yönünde kurul üyeleri
taraf›ndan görüfller aktar›ld›. Toplant›ya Temel P‹RL‹,
Haydar YILDIZ, Arzu SERTER, Muzaffer BÖREKÇ‹,
Servet B‹NGÖL, Mustafa YAZICI, Necip TIRPAN, ‹sa
ATAÇ, Mete YILDIZ, Metin VATANSEVER, Hasan
ÜNAL kat›lm›flt›r.

AFETE HAZIRLIK VE MÜDAHALE KURULU TOPLANTISI
20 Temmuz 2010
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Odam›z ad›na fiubemizin 16-18 May›s 2011
tarihlerinde düzenleyece¤i 9. Ulaflt›rma Kongresi’nin
haz›rl›k toplant›s› 6 Temmuz 2010 tarihinde fiubemizde
yap›ld›. Toplant›da kongrenin temas›n›n “Sürdürülebilir
Ulaflt›rma” olmas› uygun görüldü ve kongre takvimi
oluflturuldu. Toplant›da kongrenin üçüncü gününde
yap›lmas› düflünülen panel/forum veya atölye
çal›flmas›n›n önemli oldu¤u ve ulaflt›rma alan›ndaki
tüm kurum kurulufllara, belediyeler ve Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na kongre düzenleme kurulunca özel bir
ça¤r› yap›larak etkin kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› gerekti¤i
görüflüldü.
Kongrenin birinci duyurusunun yap›larak duyurunun,
kurum ve kurulufl ve ulaflt›rma alan›ndaki bilim insanlar›
ve uzmanlara ça¤r› yap›larak iletilmesi kararlaflt›r›ld›.
Bilim ve Dan›flma Kurulu’nun da oluflturuldu¤u

toplant›ya Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun
GED‹ZL‹O⁄LU, Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR, Doç.
Dr. ‹smail fiAH‹N, Rezan BULUT ve Funda KILINÇ
SUVAKÇI kat›lm›flt›r.

9. ULAfiTIRMA KONGRES‹ HAZIRLIK TOPLANTISI
6 Temmuz 2010

Odam›z ad›na fiubemiz yürütücülü¤ünde 24-25-26
Ekim 2011 tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lacak olan
4. Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu’nun düzenleme
kurulu toplant›s› 13 Temmuz 2010 tarihinde fiubemiz
toplant› salonunda gerçekleflti. Toplant›da, sempozyum
takvimi, bilim ve dan›flma kurulu üyeleri, ça¤r›l›
konuflmac›lar›n belirlenmesi konular› görüflüldü.
Sempozyumun birinci duyurusunun 13 Eylül 2010
tarihinde kesinlefltirilip, sektöründeki kurum, kurulufl,
bilim insanlar› ve uzmanlara iletilmesine karar verildi.
Toplant›ya, Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER, Doç. Dr. Filiz
P‹RO⁄LU, Yrd. Doç. Dr. Özden ÇA⁄LAYAN, Nusret
SUNA, Rezan BULUT, Ça¤›l ‹PEK kat›ld›.

4. ULUSAL ÇEL‹K SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
13 Temmuz 2010

Odam›z ad›na ‹stanbul ve ‹zmir fiubesi olarak 5-6-7
Ekim 2011 tarihlerinde ‹zmir’de Prof. Dr. Ferruh
KOCATAfiKIN an›s›na düzenleyece¤imiz 8. Ulusal
Beton Kongresi’nin düzenleme kurulu toplant›s›
12 Temmuz 2010 tarihinde ‹zmir fiubemizde yap›ld›.
Toplant›da, kongrenin birinci duyurusuna yönelik olarak,
bilim ve dan›flma kurulu üyeleri, kongre konular› ve
ça¤r›l› konuflmac›lar›n belirlenmesi ile ilgili konular
görüflüldü.
Toplant›da görüflülen konular çerçevesinde birinci
duyurunun bas›m›n›n yap›l›p, Temmuz ay›n›n sonuna
kadar duyurusunun sektördeki kurum ve kurulufllara

iletilmesine ve ayn› zamanda düzenleme kurulunun
ikinci toplant›s›n›n 24 Kas›m 2010 tarihinde fiubemizde
yap›lmas›na karar verildi.

Toplant›ya, Prof. Dr. Kambiz RAMYAR, Prof. Dr. Hulusi
ÖZKUL, Prof. Dr. Turan ÖZTURAN, Prof. Dr. Fevziye
AKÖZ, Doç. Dr. Halit YAZICI, Doç. Dr. Selçuk
TURKEL, Yrd. Doç. Dr. Özkan fiENGÜL, Ayhan EMEKL‹,
Nusret SUNA, Rezan BULUT, Eylem ULUTAfi, fiube
baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, ‹zmir fiube Baflkan› Tahsin
VERG‹N, ‹zmir fiube Yönetim Kurulu Üyesi fiefika
SEYHAN HAS kat›lm›fllard›r.

8. ULUSAL BETON KONGRES‹ 1. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
12 Temmuz 2010
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fiubemiz Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu çal›flmalar›
kapsam›nda 17 Temmuz 2010 tarihinde Marmaray
Yenikap› fiantiyesi Arkeolojik kaz›lara teknik gezi
yap›ld›. Gezide kaz› s›ras›nda ortaya ç›kan kal›nt›lar
incelendi ve çal›flmalar gözlendi. Son yap›lan
çal›flmalarda bulunan liman kal›nt›lar›nda bir tsunami
yafland›¤›n›n ispatland›¤› ve küçük objeler ve baz›
mimari buluntular›n yan› s›ra çok de¤erli bir liman
aç›¤a ç›kar›ld›¤›na iliflkin bilgiler al›nd›. Kaz›larda
bulunan eserlerin ve buluntulara envanter numaralar›
verildi¤i ve foto¤rafland›¤›, bütünlenemeyecek durumda
olan k›r›k parçalar›n gömü ifllemi de belirli bir sistematik
çerçevede belgelendi¤i ve bu parçalar›n bir k›sm›n›n
müze depolar›nda sakland›¤› belirtildi. Kaz›larda bir

çok bat›k gemi bulundu¤u ve son bulunan geminin en
uzun gemi oldu¤u belirtildi.

MARMARAY YEN‹KAPI fiANT‹YES‹ ARKEOLOJ‹K KAZILARA TEKN‹K GEZ‹
17 Temmuz 2010

Aziz NES‹N taraf›ndan 1973 y›l›nda e¤itim
olanaklar›ndan yoksun çocuklar›n, tüketti¤inden çok
üreten, toplumsal sorumlulu¤u olan, özgüvenli ve

özverili, kendini sürekli gelifltiren, kendine ve dünyaya
elefltirel gözle bakan, topluma yararl› bireyler olarak
yetiflmelerini sa¤lamak üzerine kurulmufl olan Aziz
Nesin Vakf›’na fiubemizin Sosyal Kültürel Etkinlikler
Kurulu, fiubemiz üyeleriyle bir piknik düzenledi. Piknik,
her y›l Temmuz ay›n›n ilk haftas›nda Vak›f taraf›ndan
yap›lan Aziz Nesin’i anma pikni¤i ile ayn› güne denk
gelmesi sebebiyle farkl› bir anlam kazand›. Vak›fta
mevcut 43 çocuk ve gencin bar›nd›¤› ve okutulmakta
oldu¤u; Vakfa genellikle ilkokul ça¤›na girmemifl ya
da yeni girmifl çocuklar›n kabul edildi¤i ve çocuklar›n
toplumda kendi bafllar›na ayakta durabilecek e¤itim,
beceri ve olgunluk düzeyine erifltikten sonra Nesin
Vakf›’ndan kendi istekleriyle ayr›ld›klar› bilgilerinin
aktar›ld›¤› etkinli¤e Ali NES‹N ve sanatç› Müjdat
GEZEN de kat›ld›.

AZ‹Z NES‹N VAKFI’NA P‹KN‹K
3 Temmuz 2010

DO⁄AL AFETLERLE YAfiAMAYI Ö⁄REN‹YORUZ
14 A¤ustos 2010

Maltepe Kent Konseyi’nin bafllatm›fl oldu¤u; kentsel geliflimin ve
de¤iflimin her alanda sa¤lanmas›n›n amaçland›¤› “Kendimi
De¤ifltiriyorum, Kentimi De¤ifltiriyorum”, “Kendimi Yönetiyorum,
Kentimi Yönetiyorum” projesi kapsam›nda devam eden e¤itim
çal›flmalar› kapsam›nda ve 14 A¤ustos 2010 tarihinde, çeflitli kurum
ve kurulufllar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla “Do¤al Afetlerle Birlikte
Yaflamay› Ö¤reniyoruz” isimli bir panel düzenlendi. Maltepe Kent
Konseyi’nin organize etti¤i Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi, Kardelen 1 Salonu’nda gerçekleflen Panele fiube
Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE panelist olarak kat›lm›flt›r.
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42. Dönem fiubeleraras› ortak toplant›, yönetim kurulu
üyeleri ile flubelerin yönetim kurulu baflkanlar› ve
sekreter üyelerinin kat›l›m›yla 24 Temmuz 2010
tarihinde Ankara’da gerçeklefltirildi. Serbest ‹nflaat
Mühendisli¤i Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar› Tasla¤›
hakk›nda fikir al›flveriflinde bulunmak amac›yla
gerçeklefltirilen toplant›, Yönetim Kurulu Baflkan› H.
Serdar HARP’in yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Serdar HARP konuflmas›na, ülkemizde yaflanan güncel

geliflmelere iliflkin Odam›z›n yaklafl›mlar›n› dile getirerek
bafllad›. 2000’li y›llardan itibaren yaflanan h›zl›
dönüflümün etkilerinin tüm toplumu biçimlendirdi¤ini
ifade eden HARP, 2006 y›l›nda uygulamaya giren S‹M
yönetmeli¤inin yaratt›¤› olumlu sonuçlarla birlikte
yönetmeli¤in baz› maddelerinin 2009 y›l›nda
yürütmesinin durdurulmas› üzerine yap›lan
de¤iflikliklerle uygulamay› mükemmellefltirmek için
hayata geçirilmesi gereken esaslara dair haz›rlanan
taslak üzerine flubelerin görüfllerini almak üzere bir
araya geldiklerini belirtti.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan toplant›ya kat›lanlar
S‹M Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar› üzerine öneri ve
elefltirilerini dile getirdiler. Bu bölümde fiube
Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE söz alarak fiube görüfllerini
dile getirdi. Toplant›da S‹M Yönetmeli¤i Uygulama
Esaslar› konusundaki çal›flma konusunda öneriler dile
getirildi. Toplant›ya fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE,
Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹, Sayman Üyemiz Nusret
SUNA ve fiube Sekreterimiz Rezan BULUT kat›ld›.

fiUBELERARASI ORTAK TOPLANTI
24 Temmuz 2010

‹nflaat sektörü, hem kaza say›s› hem de ölüm oran›
bak›m›nda ifl kazalar›n›n en yüksek oldu¤u iflkollar›n›n
bafl›nda gelmektedir. Bu nedenle Odam›z, iflçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i konusunda yasal ve kurumsal tedbirlerin
artt›r›lmas› için büyük çaba harcamaktad›r. Bu konudaki
yasal geliflmeleri yak›ndan takip eden Odam›z,
mevzuat›n gelifltirilmesi ve standard›n›n yükseltilmesi
için hem hukuki hem de içerik olarak yarat›c› katk›lar
sunmaya çal›flm›flt›r. Mevcut yasal düzenlemenin
aksakl›klar›, haz›rlanan yönetmeliklerin eksiklikleri ve
ifl güvenli¤i mühendislerini e¤itimlerinin içerikleri için
Odam›z taraf›ndan haz›rlanan önerge metinleri,
TBMM’deki grubu bulunan siyasi partilerin grup
baflkanl›klar›na ve fiubemiz bölgesindeki
milletvekillerine fiubemiz taraf›ndan faks ve e-posta
yoluyla iletilmifltir.Yasa de¤iflikli¤i teklifinin

komisyonlardan geçerek TBMM Genel Kurul gündemine
gelmesinin ard›ndan ise yasaya iliflkin geliflmeler ve
önerilerimiz, bir faks metni haline getirilerek, üyelerimiz
taraf›ndan TBMM Baflkanl›¤›na ve milletvekillerine
gönderilmifltir. Milletvekillerine yap›lan aç›k ça¤r›m›z
flu ifadelerle sonuçland›r›lm›flt›r:
“2/712 Esas Numaral› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi”nin 10, 11 ve 12.
maddeleri, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i sorununun
kamusal niteli¤ini tamamen ortadan kald›rmaktad›r.
Bu de¤ifliklikler yasalaflt›¤› takdirde “ifl kazalar›” ve
“ifl güvenli¤i” sorunu giderek büyüyecektir. Yasa
de¤iflikli¤i teklifi reddedilmelidir. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i konusundaki uygulama yönetmelikleri,
TMMOB, TTB ve sendikalar›n da taraf oldu¤u
komisyonlar eliyle haz›rlanmal›d›r.”

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ KONUSU
KAMUSAL SORUMLULUKLA ELE ALINMALIDIR

Zeytinburnu Mahalle Afet Gönüllüleri Derne¤i taraf›ndan 15 A¤ustos 2010 tarihinde
düzenlenen deprem etkinlikleri kapsam›nda  Kazl›çeflme Kültür Merkezi’nde “Beklenen
‹stanbul Depremi, Yap›lar›m›z ve Zeytinburnu’nda Kentsel Dönüflüm” konulu bir panel
gerçeklefltirildi. Panele konuflmac› olarak fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE kat›lm›flt›r.

17 A⁄USTOS 1999 MARMARA DEPREM‹N‹ ANMA ETK‹NL‹⁄‹
15 A¤ustos 2010
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ABD’nin 60 y›ll›k Kad›n
Mühendisleri Derne¤i’ni
(Society of Women
Engineers), bir y›ll›¤›na
iki Türk k›z kardefl
yönetecek. Microsoft,
Apple, Yahoo, General
Elektric, Boeing,

Chrysler, Ford, Goldman Sachs, IBM’nin de aralar›nda
bulundu¤u 300 firman›n yan› s›ra 21 bin bireysel üyesi
olan dernek, San Fransisco’da yap›lan yemin
töreninden sonra resmen S›dd›ka-Semahat DEM‹R
kardefller yönetimine geçti.
‹nflaat ve deprem mühendisi Prof. Dr. Halit DEM‹R
ile iktisatç› Güner DEM‹R’in k›zlar›, dernekte “Demir
Sisters” olarak tan›n›yor. 2008’den beri biyoteknoloji
firmas› Genetech’de (Roche) ‹flletme Müdürü görevini
yapan S›dd›ka Demir Velipaflao¤lu, derne¤in 60 y›ll›k
tarihinin ilk Türk, hatta ilk yabanc› baflkan›. 21 y›ld›r
derne¤e üye. “Hayat› fiekillendirmek” DEM‹R’in
hedefleri ise flöyle: “‹lkö¤retim ö¤rencilerine
mühendisli¤i tan›tmak, kad›n mühendisleri gelifltirmek,
hükümet, akademi ve endüstri kurulufllar› ile ortaklafla,
üniversitelerdeki k›z ö¤renciler için özel programlar
haz›rlamak.”

DEM‹R, en önemli s›nav›n› da 1- 6 Kas›m aras›
Orlando’da 5 bin kiflinin kat›laca¤› y›ll›k kongreye
baflkanl›k ederek verecek. ‹ki baflkan yard›mc›s›ndan
birisi olan Prof. Dr. Semahat DEM‹R ise, Beyaz Saray’a
ba¤l› çal›flan National Science Foundation’›n (Ulusal
Bilim Vakf›) tek Türk direktörü. Uzmanl›k alan›,
biyomedikal mühendisli¤i. ABD’de y›lda ortalama 290
milyon dolarl›k bütçeyle, bu alanda araflt›rma yapan
200 aktif fonu yönetiyor. Abla DEM‹R, Obama Hükümeti
taraf›ndan iki ay önce Türkiye’ye “bilim elçisi” olarak
gönderilmifl, üniversiteler ve çeflitli kurulufllarla
görüflerek gözlemlerde bulunmufltu. Derne¤in Yeni
Giriflimlerden Sorumlu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini
yürütecek olan Prof. Dr. DEM‹R, dernek için yak›n ve
uzak gelecekte oluflacak imkanlar› ve stratejileri
gelifltirecek. 2005’den bu yana derne¤in yönetim
kurulunda olan iki kardefl, “Yükselen Mühendis Lider”
ve “Genç Mühendis” ödüllerine de sahip. Prof. Semahat
DEM‹R, “ABD’de birçok firma, üniversiteler, liseler ve
hükümet kurulufllar› dernekle ortak programlar yapmak
istiyor. Derne¤in programlar›, firmalar taraf›ndan çok
aranan programlar. Amerikan Kongresi’ni de, k›z
çocuklar›n e¤er ilgileri varsa, mühendislik dallar›na
yönlendirilmesinin önemi üzerine e¤itiyor, mühendislikle
ilgili kanunlar›n yaz›m›na yard›mc› oluyor” dedi.

ABD’N‹N KADIN MÜHEND‹SLER‹N‹
DEM‹R KIZ KARDEfiLER YÖNETECEK

Suriye Mühendisler Odas› Baflkan› Ph.D Ammar
Badi Al-Assad ve Odan›n yönetim kurulu üyeleri
Eng. Gassan M-Rachad Hourie, Eng. Jamal Ahmad
Wzzan, Eng. Nabil Ali Saleh, Eng. Said Soulayman,
Reshid Shanabo fiubemizi ziyaret etti. Odam›z ile
iflbirli¤i içinde ortak çal›flmalar yap›lmas›na yönelik
temennilerde bulunulan ziyaret toplant›s›nda her

iki ülkede
mühendislik, yap› denetimi ve Odalar›n
çal›flmalar›na yönelik görüfller aktar›ld›. Toplant›ya
fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, Sekreter Üyemiz
Temel P‹RL‹, Sayman Üyemiz Nusret SUNA, fiube
Yönetim Kurulu Üyemiz Müfit BEfiER, fiube
Sekreterimiz Rezan BULUT ve fiube Sekreter
Yard›mc›m›z Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›lm›flt›r.

SUR‹YE MÜHEND‹SLER ODASI fiUBEM‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
23 Temmuz 2010
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‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
‹STANBUL fiUBE BAfiKANLI⁄I’NA
DURUM TESP‹T RAPORU

YER: Örnektepe Mahallesi, Derka ve Derka Aral›¤›
Sokaklar, Beyo¤lu - ‹stanbul

KONU: Adresi yukarda belirtilen bölge civar›nda
yap›lmakta olan derin kaz› nedeniyle, an›lan sokaklar
yap›lar›nda oluflan hasarlar›n yerinde tespiti

GENEL DURUM:
Örnektepe Mahallesi, Derka ve Derka Aral›¤›
Sokalar›ndaki yap›lar›n büyük bölümü, mühendislik
hizmeti ruhsats›z, mühendislik hizmeti görmemifl,
farkl› malzemelerle gelifligüzel infla edilmifl
“gecekondu” olarak an›lan y›¤ma yap›lar durumundad›r.
Hasarl› yap› temellerinin tamam› düfley yükler ve flev
stabilitesi aç›s›ndan uygunluk göstermeyen dolgu
zemin üzerine oturmaktad›r. Dolgu zemin alt›nda,
düfley tafl›y›c›l›k vasf› yüksek, flev stabilitesi düflük
kil tafl› ve silt tafl› katmanlar› bulunmaktad›r. Çevrede,
temel kotu, dolgu zeminin alt›na kadar indirilmifl,
mühendislik hizmeti görmüfl betonarme karkas yap›lar
da mevcuttur.

Mahalle sakinlerinin eflli¤inde, girilebilen, Derka Sokak
ve Derka Aral›¤› Sokakta konufllanm›fl 2, 4, 6, 8, 10,
11, 13, 14, 18, 23, 29 numaral› yap›lar›n tümü içerden
ve cephelerden gözle incelenmifltir. Yap›lar›n tümü,

yukar›da tarifi yap›lan düzensiz ve kontrolsuz inflaat
vasf›ndad›r.

Oluflmufl yap› hasarlar›, gözlenen tüm yap›lar›
kapsayacak flekilde, tabanda, duvarlarda,ve tavanlarda,
yatay ve düfley deplasman,deformasyon ve eksen
kaymas› fleklindedir. Çatlaklar yatay, düfley ve diyagonal
karakterdedir. Çatlak genifllikleri yer yer 5-6 cm.
mertebesindedir. Yap› d›fl› aç›k alanlarda benzer
flekilde, yatay ve düfley deplasmanlar, zeminde
bozulmalar ve eksen kaymalar› görülmüfltür. ‹ncelenen
yap›lar›n tamam› oturulamaz, onar›lamaz ve
güçlendirilemez durumdad›r. Bölgede var olan, aralara
serpifltirilmifl, mühendislik hizmeti görmüfl betonarme
karkas yap›larda hasar görülememifltir.

Hasarlara neden oldu¤u ileri sürülen kaz›, hasarl›
binalardan yaklafl›k 50-100m. mesafededir. Kaz›
derinli¤i, arazi topo¤rafyas›na ba¤l› olarak 10-30m.
aras›nda de¤ifliklik göstermektedir. Kaz› aynas›
yaklafl›k 100m. geniflli¤indedir. Temel çukuru iksa
çal›flmalar›, Temelkon Mühendislik ‹nflaat Sanayi ve
Ticaret Ltd. fiti. taraf›ndan, Enar Mühendislik Mimarl›k
ve Dan›flmanl›k Ltd. fiti. dan›flmanl›¤›nda, ana yüklenici
firma olan Fermak ‹nflaat Taahhüt A.fi. ad›na alt
yüklenici olarak yap›lmaktad›r. Kaz› ve iksa çal›flmalar›
sona yaklaflm›fl haldedir. Kaz› aynas›n›n stabilitesi,
ayna geniflli¤inin yar›s› kadar bir bölümde, ankarajl›
kuyu temel perdeleri ile, di¤er bölümü ankrajl›, ba¤
kiriflli fore kaz›klarla sa¤lanmak istenmifltir.

YAZILI VE GÖRSEL MEDYAYA YANSIYAN BEYO⁄LU ‹LÇES‹ ÖRNEKTEPE’DE BULUNAN
OTEL ‹NfiAATININ YARATTI⁄I HASARLARLA ‹LG‹L‹ OLARAK ÖRNEKTEPE MAHALLE

MUHTARLI⁄I’NDAN fiUBEM‹ZE BAfiVURU YAPILDI

Beyo¤lu ‹lçesine ba¤l› Örnektepe
Mahallesi Muhtarl›¤› taraf›ndan fiube

yönetim kurulu baflkanl›¤›m›za
yap›lan yaz›l› baflvuruda; bir otelin

inflaat çal›flmalar› neticesinde
Beyo¤lu Belediyesi taraf›ndan 35
hanede tehlike arz etti¤ine yönelik

tahliye edilmifl ve bu inflaat
çal›flmalar›n›n di¤er sokaklara verdi¤i
zararlar›n tespiti ile ilgili talebe iliflkin
fiube yönetim kurulumuz taraf›ndan
Odam›z üyelerinden bir bilirkifli heyeti
oluflturulmufltur. Bilirkifli heyetinin
inflaat alan›nda ve bölgede yapm›fl

oldu¤u inceleme sonucunda
haz›rlam›fl olduklar› rapor afla¤›dad›r.
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Yerinde yap›lan gözlemlerde, kaz› öncesi,
flev stabilitesini sa¤lamak amac›yla yerel
yönetimler taraf›ndan yap›lm›fl püskürtme
betonlu uygulamalar›n kal›nt›lar›
görülmüfltür. Kaz› çukurunun bir
bölümünde, yap›lmas› planlanan ve Hilton
oteli olarak adland›r›lan yap›ya ait temel
donat› yerleflimi ve beton dökümü
çal›flmalar› devam etmektedir.

ALINAN BEYANLAR:
Uygulamadan sorumlu, Fermak ve
dan›flman Enar firmalar› yetkililerinin
beyanlar›na göre, Kaz› çal›flmalar› Mart
2010 tarihinde bafllam›flt›r. Kaz›
aflamalar›nda, üst kotlardaki mühendislik
hizmeti görmemifl düzensiz yap›larda
hasarlar oluflmufl, akabinde yerel
yönetimlerce 35 konut tahliye edilmifltir.
Uygulay›c› firma yetkilileri, hasarlar›n kuyu temel
perdelerinin etki alan›nda olan bölge yap›lar›nda
meydana geldi¤ini, bu bölgenin güçlendirilmesi
amac›yla, ankraj eleman say›lar›n›n artt›r›lmas› suretiyle
hasarlara yol açan deplasmanlar›n en aza indirildi¤ini
ve bu durumun inklinometre ölçümleri arac›l›¤›yla da
do¤ruland›¤›n› beyan etmifllerdir. Firma yetkilileri, üst
yap› inflaat›n›n üç ano fleklinde yap›laca¤›n› ve öncelikle
temel kaz›s› tamamlanm›fl ve temel uygulama
çal›flmalar› bafllam›fl olan en çok etkilenmifl bölgeden
bafll›yaca¤›n› beyan etmifllerdir.
Olaydan etkilenen ve binalar›n› boflaltmak zorunda
olan çevre sakinlerinin beyanlar›na göre, kaz›n›n
bafllamas›nda k›sa bir süre sonra yap›larda çatlaklar
bafllam›fl, son on güne kadar, sürekli olarak yeni
çatlaklar oluflmufl ve mevcut çatlaklarda geliflmeler
görülmüfltür.
Tahliye olan ailelerin kira giderlerinin ana yüklenici
firma taraf›ndan karfl›land›¤› beyan edilmifltir.

DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ:
Yap›lan gözlemler, al›nan beyanlar do¤rultusunda
oluflan kanaatlere göre, düzensiz ve denetimsiz
yap›laflman›n yo¤un bir biçimde uygulanm›fl olan bu
bölgede, devam etmekte olan inflaat çal›flmalar›,
çevrede ve yap›larda inkar edilemez önemli hasarlara
yol açm›flt›r. Yüklenici firman›n uygulad›¤› iksa
yöntemleri bu tür kaz›lar için geçerli olarak
de¤erlendirilebilir. Uygulama esnas›nda belirli s›n›rlar

içinde kalmak kofluluyla bir miktar deplasman›n
oluflmas› da beklenebilir. Projelendirme, zemin verileri,
çevre yap›lar›n özellikleri gözetilerek yap›lmal›d›r. Bu
olayda, ilk uygulama projesinin bu aç›dan yetersiz
oldu¤u, hasarlar›n oluflmas›ndan itibaren proje tadilat›
yoluyla iksa sisteminde güçlendirme yap›ld›¤›
görülmüfltür. Gerek yüklenici firman›n beyan etti¤i
inklinometre ölçümleme verileri, gerekse bölge
sakinlerinin son on gün içinde yeni hasarlar›n meydana
gelmedi¤i yönündeki beyanlar›, hasarlara yol açan
zemin hareketinin flimdilik stabil hale geldi¤ini
düflündürmektedir.

Tam stabilite, devam etmekte olan inflaat›n flev üst
kotuna ulafl›lmas›ndan sonra meydana gelebilece¤ini
söylemek mümkündür. ‹nflaat s›ralamas›n›n anolar
fleklinde ve risk arzeden bölgelerden bafllamak
kofluluyla planlanm›fl olmas› do¤ru olarak
de¤erlendirilmifltir. ‹nflaat›n h›zla sürdürülmesi, bu
sürede iksa perdelerinin deplasmanlar›n› sürekli
kontrol alt›nda tutulmas›, hareketlenmenin s›n›rlar›
aflmas› durumunda perde stabilitelerini sa¤layacak
önceki önlemlere benzer yeni önlemler al›nmas› riski
düflürmek aç›s›ndan gereklidir. Bu süre içinde, hasarl›
binalar›n tamamen boflalt›lmas›, hasar görülmeyen
binalar›n devaml› gözlem alt›nda tutulmas›, en küçük
bir hasar belirtisi durumunda teknik elemanlar
taraf›ndan yeniden de¤erlendirmeye tabi tutulmas›
önem arzetmektedir.

Mete Y›ld›z Serdar Kubilay Hasan Sula
Oda Sicil No: 58956 Oda Sicil No: 15163 Oda Sicil No: 5327

‹nfl. Müh. ‹nfl. Müh. ‹nfl. Müh.
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6001 say›l›
“Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün Teflkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun”un yol açaca¤› sonuçlara iliflkin
Odam›z taraf›ndan tüm flubelerde efl zamanl› olarak
ortak bas›n toplant›lar› düzenlendi. fiubemizde
gerçekleflen bas›n toplant›s›nda, bas›n aç›klamas›
fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹
taraf›ndan bas›n mensuplar›na aktar›ld›. Konuyla ilgili
bas›n aç›klamas› afla¤›da belirtilmifltir:

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6001 say›l› “Karayollar›
Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun”
bir yandan karayollar›m›zda gerçeklefltirilmesi düflünülen
özellefltirmelerin önünü açarken, di¤er yandan mühendislik
mesle¤inin uygulama alanlar›n› daraltmaktad›r.

Kanunun hedefi bellidir. Ulusal de¤erleri özellefltirme ad›
alt›nda ulusal, uluslararas› büyük sermaye gruplar›na peflkefl
çekmek ve mühendislik mesle¤inin kamusal düzeydeki
uygulama alanlar›n› daraltarak mühendisleri güvencesiz
çal›flmaya mahkûm etmek.

AKP iktidara geldi¤i 2002 y›l›ndan bu yana, kamusal alan›
yeniden tan›mlamaya ve yeni tan›m çerçevesinde düzenlemeye
çal›flmaktad›r. Bu do¤rultuda bafllayan sürece, baflta yat›r›mc›
kurulufllar olmak üzere tüm kamu kurumlar› dahil edilmifltir.
Kamu kurumlar› tasfiye ya da özellefltirme k›skac›na al›nm›fl,
baz› kurumlar tasfiye edilirken baz› kurumlar özellefltirilmifl
ancak genel anlamda kamusal alan daralt›lm›flt›r. Tercihte,
uluslararas› tekellerin ihtiyaç ve talepleri belirleyici olmufltur.
Köy Hizmetleri, ‹ller Bankas›, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü, DS‹ Genel Müdürlü¤ü ya tasfiye edilmifl ya
da ilgi ve yetki alanlar›nda küçülme gerçeklefltirilmifltir.

Dünya Bankas› ve IMF direktiflerinin özünü, kamunun bir
bütün olarak üretim ve yat›r›mdan elini çekmesi, zaten sorunlu
olan sosyal devlet uygulamalar›n›n tamamen tasfiyesi, kamu
personel say›s›n›n en alt seviyeye çekilmesi, genel bütçe içinde
yat›r›m harcamalar›n›n en aza indirilmesi oluflturmaktad›r ki,
1980’lerin ikinci yar›s›nda bafllayan ve AKP iktidar›yla ivme
kazanan bu süreç Türkiye’yi neoliberal politikalar›n laboratuar
ülkesi haline getirmifl, Türkiye özellefltirmeci ülkeler listesinin
ilk s›ralar›nda yer alm›flt›r.

Dikkat edilmeli ki, AKP iktidar› taraf›ndan ç›kar›lan kanunlar›n,
gerçeklefltirilen yasa de¤iflikliklerinin tek bir hedefi
bulunmaktad›r: Özellefltirmeleri kolaylaflt›rmak, yasal
engellerden kurtulmak, yasal yollara baflvurularak sürecin
sekteye u¤ramas›n› bafltan engellemek. Söylenmeli ki, AKP
iktidar› ulusal de¤erlere adeta “müflis tüccar” gibi yaklaflmakta,
ancak ülkenin yaratt›¤› de¤erleri kolayca elden ç›kartmak için
“k›l› k›rk yarmaya” çal›flmaktad›r.

TBMM’den iktidar partisi milletvekillerinin oylar›yla geçen
6001 say›l› “Karayollar› Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve
Görevleri Hakk›nda Kanun” AKP iktidar›n›n özellefltirmeler
konusunda ne kadar hassas ve kararl› oldu¤unu gösteren bir
belge niteli¤indedir.

Ülke kamuoyu ne yaz›k ki ad› geçen kanunla ilgili farkl›
noktalar› tart›flma konusu yapm›fl, özellikle bölünmüfl yollardaki
h›z s›n›r›n›n art›r›lmas› gibi daha popüler de¤ifliklikler gündeme
tafl›nm›flt›r. Bölünmüfl yollar›n neden oldu¤u trafik kazalar›
bir sorun olarak karfl›m›zda dururken, bölünmüfl yollardaki
kör noktalar sorunu henüz çözülmemiflken araç h›z›n› art›rman›n
yol açaca¤› sonuçlar ayr› bir tart›flma konusudur ancak kanunun
temel hedefini gölgelemeyi baflarm›flt›r.

Yasan›n “Gelirler ve Muafiyetler” bafll›¤› ile düzenlenen
bölümü(madde 11) Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün niteli¤i
noktas›nda oldukça dikkat çekicidir. Karayollar›, kamu hizmeti
veren bir kurulufl mu yoksa ticari bir iflletme midir? Yasa öyle
düzenlenmifltir ki, kurum adeta ticari iflletme gibi
tan›mlamaktad›r.

11. Maddede kurumun gelirleri s›ralan›rken, kurumun genel
bütçedeki pay› d›fl›nda, iflletici flirket taraf›ndan ödenen paylar,
ücretli geçifllerden al›nan ücretler, tafl›nmazlar ve tesisler için
kira, kullanma ve ön izin verilmesiyle elde edilecek gelirler,
müteahhitlere kiralanan araç ve gereçlerden elde edilecek
bedeller ve benzeri pek çok gelir kalemi belirtilmifl, Karayollar›
özel bütçeli bir kurum gibi de¤erlendirilmifltir.

Yasan›n 14. Maddesinde; 4046 say›l› Özellefltirme Uygulamalar›
Hakk›nda Kanun’a at›fta bulunularak, “‹flletme hakk› verilen
veya devredilen karayollar›nda geçifl ücretinin belirlenmesine
iliflkin esas ve usuller ile ücretsiz geçifl yapmas›na izin verilecek
olanlar sözleflmelerde düzenlenir” denilerek, otoyollar›n,
köprülerin vb.’lerinin özellefltirme uygulamalar›nda karfl›lafl›lan
engeller bertaraf edilmek istenmifltir.

KARAYOLLARI ÖZELLEfiT‹R‹L‹YOR;
MÜHEND‹SL‹⁄‹N UYGULAMA ALANLARI DARALTILIYOR
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Yasan›n 33. Maddesinde; ‘bedeli ödenmek flart›yla, gerçek ve
tüzel kiflilere Orman Bakanl›¤›nca izin verilebilir’ denilerek
orman arazilerinin sat›fl› kolaylaflt›r›lm›fl, kamu arazilerinin
ve orman alan› üzerinde bulunan kamu tesislerinin
özellefltirilmesinin yolu aç›lm›flt›r. Ayn› flekilde Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü’ne orman arazilerini istedi¤i gibi kullanma
yetkisi getirilmifltir ki, ‹stanbul’da üçüncü Bo¤az Köprüsü
güzergâh›n›n belli olmas›yla bafllayan talana yasal dayanak
haz›rlanm›flt›r.

Bilindi¤i gibi ‹stanbul, Ankara gibi metropol kentlerde metro
yap›m› bir kangren haline gelmifl, yerel yöneticiler metronun
yayg›nlaflt›r›lmas›na de¤il alt ve üst geçitlerin ço¤alt›lmas›na
dayanan bir ulafl›m politikas›n› hayata geçirmifl, b›rakal›m
yeni yat›r›mlar›, yar›m kalan metro inflaatlar› dahi
bitirilmemifltir. Adana metro çal›flmas› da bu aç›dan
bak›ld›¤›nda ‹stanbul ve Ankara’daki kilitlenmeye benzer bir
süreç izlemifltir. Bir türlü bitirilemeyen metro çal›flmalar› için
milyarca liral›k ulusal servet heba edilmifl, kentlilerin vergileriyle
oluflturdu¤u kaynak alt üst geçitlere, havuzlara, lalelere
harcanm›flt›r. Metro için al›nan iç ve d›fl kaynaklardan sa¤lanan

krediler nedeniyle kentliler borçland›r›lm›fl, yerel yönetimler
borç bata¤›na çekilmifltir.

Kanuna, baflta Ankara ve ‹stanbul Belediye Baflkanlar› olmak
üzere, beceriksiz yerel yöneticileri kurtarmak amac›yla,
“Büyükflehir Belediyelerinin bu Kanunun yürürlük tarihi
itibar›yla yap›m› devam etmekte olan flehir içi rayl› ulafl›m
sistemleri ve metro projeleri, Bakanl›kça devral›nabilir” hükmü
eklenmifl, adeta beceriksizlik ödüllendirilmifltir.

6001 say›l› “Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün Teflkilat ve
Görevleri hakk›nda Kanun” ayr›nt›l› incelemeye ihtiyac› olan,
kendi ana hükümleri d›fl›nda ilgili baflka kurumlar›n
çal›flmalar›n› düzenleyen kanunlarda da de¤ifliklikler
gerçeklefltiren bir metin olarak, inflaat mühendisli¤inin mesleki
alanlar›ndan biri olan karayolu ulafl›m›nda yeni bir dönemin
bafllad›¤›n›n habercisidir.

‹nflaat Mühendisleri Odas› kamusal sorumlulu¤u gere¤i ad›
geçen kanuna itiraz etmekte, toplumsal ç›karlar› savunmaya
devam edece¤ini kamuoyuna duyurmaktad›r. Sayg›lar›m›zla.

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i 16 A¤ustos 2010 tarihinde
17 A¤ustos Marmara Depremi’nin 11. Y›ldönümü
nedeniyle bir bas›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya,
Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Ayhan PAKSOY, Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Genel
Sekreteri Ferruh KARAKULE, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Türkiye
Deprem Vakf›’ndan Prof. Dr. Zekai CELEP, Türkiye
Çimento Müstahsilleri Birli¤i’nden Prof. Dr. As›m
YE⁄‹NOBALI ve fiube Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd.
Doç. Dr. Özkan fiENGÜL, kat›ld›.

Bas›n aç›klamas›nda, “…17 A¤ustos Depreminin
üzerinden 11 y›l geçti. Kaliteli beton üretimini sa¤lamas›
için bunca y›ld›r örnek bir denetim ve belgelendirme
sistemi gelifltirildi. Bu Yönetmelik tam uygulanacakken

bir madde ile tüm kalite çal›flmalar› delik deflik edildi.
Yaflanacak depremlerdeki kay›plar›n sorumlulu¤unu
kim üstlenecek? Bu yönetmeli¤i uygulanamaz hale
getirenler, deprem gibi d›fl etkilerle yap›lar›n y›k›lmas›
neticesinde yaflanabilecek tüm hasarlar›n
sorumlulu¤unu mu üstleniyor? Ülkemize, insan›m›za
yaz›k de¤il mi?
Sonuç olarak, bu yap›lan de¤ifliklikle herfley eskisinden
de kötü olacakt›r. Haz›r betonda kaliteyi sa¤layacak
olan G ‹flareti Yönetmeli¤i’ni uygulanamaz hale getiren
bu yanl›fl uygulamalar›n derhal iptal edilmesi ve G
‹flareti Yönetmeli¤i’nin hakk›yla uygulanmas›n› talep
ediyoruz. Türkiye Haz›r Beton Birli¤i olarak haz›r beton
sektöründe sözde de¤il özde ciddi bir denetim istiyoruz.
Uygulamay› kamuoyunun dikkatlerine sunup, protesto
ediyoruz.” dendi.

BETON KAL‹TES‹NE BÜYÜK DARBE / 16 A¤ustos 2010

‹BB taraf›ndan ‹stanbul Tarihi Yar›mada Yönetim Plan› çal›flmalar› kapsam›nda planlama süreciyle
ilgili taraflar›n kat›l›m›na yönelik düzenledi¤i Arama Konferans› kapsam›nda 8 Temmuz 2010 tarihinde

‹MP Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirdi. Toplant›da Tarihi Yar›mada Yönetim Plan›
haz›rl›k süreci anlat›ld›. Toplant›ya fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ kat›ld›.

‹STANBUL TAR‹H‹ YARIMADA YÖNET‹M PLANI B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTISI
8 Temmuz 2010

Autodesk Yaz›l›m yöneticileri fiubemizi 19 A¤ustos 2010 tarihinde ziyaret etti. Autodesk tasar›m ürünlerine
iliflkin fiubemizle yap›lacak olan ortak çal›flmalar kapsam›nda karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

Toplant›ya Autodesk yaz›l›m görevlilerinden fiennur KARABAYIR, fiubemizden Sayman Üye Nusret SUNA
ve fiube Sekreteri Rezan BULUT kat›lm›fllard›r.

AUTODESK YAZILIM’DAN fiUBEM‹ZE Z‹YARET / 19 A¤ustos 2010
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Prof. Dr. ‹lhan EREN ve Prof. Dr. Antonio TRUPIA Onuruna

BETONARME YAPILAR SEM‹NER‹ / 13 Ekim 2010
Düzenleyenler: ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi - TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

Yer: ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi - Maslak

09:30 - 09:45 Kay›t

09:45 - 09:55 Aç›l›fl konuflmas› Prof. Dr. Muhammed fiAH‹N, ‹TÜ Rektörü

09:55 - 10:00 Aç›l›fl konuflmas› Prof. Dr. Gaye ONURSAL DENL‹, ‹TÜ ‹nfl. Fak. Dekan›

10:00 - 10:15 Aç›l›fl konuflmas› Cemal GÖKÇE, ‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›

10:15 - 10:30 ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nde betonarme yap›lar
e¤itimi Prof. Dr. Zekai CELEP

10:30 - 10:45 Prof. Dr. ‹lhan EREN ve
Prof. Dr. Antonio TRUPIA hakk›nda Prof. Dr. Ahmet Ifl›n SAYGUN

10:45 - 11:00 Geçmiflten günümüze de¤iflim Prof. Dr. ‹lhan EREN

11:00 - 11:15 Geçmiflten günümüze de¤iflim Prof. Dr. Antonio TRUPIA

11:15 - 11:45 Çay / Kahve

11:45 - 12:15 Deprem etkisi alt›nda betonarme yüksek
binalarda tasar›m sorunlar› Prof. Dr. M. Nuray AYDINO⁄LU

12:15 - 12:45 Betonarme duvarlardaki hasar s›n›rlar› Prof. Dr. Polat GÜLKAN

12:45 - 13:15 Yap› mühendisli¤inde betonarme ça¤›:
1900-2000 Prof. Dr. ‹hsan MUNGAN

13:15 - 14:00 Çay / Kahve

14:00 - 14:30 Zeminlerin iyilefltirilmesi Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN

Betonarme narin kolonlar›n tasar›m›nda Prof. Dr. Zekai CELEP
14:30 - 14:50 yaklafl›mlar Yrd. Doç. Dr. Mustafa GENÇO⁄LU

Dr. Nail KARA

Benzefltirilmifl deprem kay›tlar›n›n üretilmesi Prof. Dr. Zeki HASGÜR
14:50 - 15:10 ve kaydedilmifl yer hareketleri ile Yrd. Doç. Dr. Beyza TAfiKIN

karfl›laflt›rmal› y›k›c› özelliklerinin belirlenmesi Arfl. Gör. Ülgen Mert TU⁄SAL

15:10 - 15:30 Betonarme yap› elemanlar›nda kullan›labilirlik Prof. Dr. Kadir GÜLER

15:30 - 15:50 Çay / Kahve

15:50 - 16:00 Kal›n plaklar için üç boyutlu sonlu eleman Prof. Dr. Tülay AKSU ÖZKUL
modelleri Yük. Müh. Fatih GÖREN

Düflük elastisite modüllü lifli polimer sarg›l› Doç. Dr. Alper ‹LK‹
16:00 - 16:20 betonun davran›fl› - Deneyler ve sonlu Yük. Müh. D. K. DALGIÇ

eleman analizi Doç. Dr. Abdullah GED‹KL‹

Betonarme ve öngerilmeli beton köprülerin
16:20 - 16:40 tasar›m›nda dinamik büyütme çarpan› Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ

üzerine bir çal›flma

16:40 - 17:00 Öngerilmeli beton köprü kirifllerinde
gözlenen hasarlar ve onar›m Doç. Dr. Turgut ÖZTÜRK

Prof. Dr. Metin AYDO⁄AN

17:00 - 17:20 Tünellerden kaynaklanan oturmalar›n üst Prof. Dr. Ahmet Ifl›n SAYGUN
yap›ya etkisinin hesab› için bir yaklafl›m Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ

Prof. Dr. Melike ALTAN

17:20 - 17:30 Kapan›fl konuflmas› Prof. Dr. Zekai CELEP

Seminer ücretsiz olup, tüm üyelerimize aç›kt›r.
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9. Ulaflt›rma Kongresi, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› taraf›ndan ‹stanbul fiubesi yürütücülü¤ünde
16-18 May›s 2011’de gerçeklefltirilecektir.
Dokuzuncusunun haz›rl›klar›na bafllan›lmas›, bir
kongrenin süreklilik kazanm›fl olmas›n›n ve
gelenekselleflmesinin aç›k göstergesidir. Bununla
birlikte kongrenin amaçlar› do¤rultusunda daha do¤ruyu
bulmaya yönelik aray›fllar›m›z sürmektedir.

Yukar›da belirtilen anlay›fl ba¤lam›nda; çok yönlü,
çok sorunlu ve çok disiplinli yap›s›n›n gere¤i olarak,
ulaflt›rman›n teknik ve ekonomik boyutlar›n›n ötesinde
sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana öncelik veren
tüm boyutlar›yla, bütünlük içinde ele al›nmas›na özen
gösterilecektir. Çabalar›m›z›n insan›n ve toplumun
refah›, huzuru, rahatl›¤› ve mutlulu¤u için oldu¤u
bilinciyle, konunun önemini giderek artt›rd›¤›n›
düflünüyoruz. Bu nedenle kongrede ulaflt›rmay›
mühendislik d›fl›ndaki bak›fl aç›lar›yla de¤erlendirecek
uzman ve akademisyenlerin kat›l›m ve katk›lar›n›
bekliyoruz.

Kongrede ifllenecek konulara iliflkin s›n›rlamalar
getirmemekle birlikte, gündem ve geliflmeler

gözönünde bulunduruldu¤unda baz› konular öne
ç›kmaktad›r. 9. Kongre’de 3. Köprü, Karayolu Bo¤az
Tüneli, Körfez Köprüsü, Sahil Yollar› gibi ulaflt›rma
sistemini, kentsel ve bölgesel geliflmeler ile çevreyi
ciddi s›k›nt›lara sokabilecek kararlar›n yayg›nlaflmas›
nedeniyle “Sürdürülebilir Ulaflt›rma” üzerinde bildirileri
beklemekteyiz.

Sözü edilen olumsuz geliflmeleri tart›flmaya açarak,
toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevimizin
önceli¤ini ve önemini hep akl›m›zda tutuyoruz.
Ülkemizin sorunlar›n›n ortaya konmas› ve çözüm
önerilerinin aç›klanmas› yan›nda, bilimsel düzeyin
yükselmesi de sürekli gündemimizdedir. Bu ba¤lamda
bilimsel de¤eri yüksek çal›flmalar› desteklemek ve
ödüllendirmek  hedeflerimiz aras›ndad›r.

Tüm meslektafllar›m›z ile sosyal bilimler ve di¤er
alanlardaki duyarl› akademisyen ve uzmanlar› insan
için, toplum için, çevre için ortak çabaya “Sürdürülebilir
Ulaflt›rma”y› tart›flmaya ve ulaflt›rmam›z›n giderek
yo¤unlaflan sorunlar›na çözüm bulmaya ve konuflmaya
ça¤›r›yoruz.

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
9. ULAfiTIRMA KONGRES‹
“SÜRDÜRÜLEB‹L‹R ULAfiTIRMA”

16-18 May›s 2011

Yer: YTÜ Oditoryumu / Befliktafl-‹STANBUL
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

Bu kongrede de önceki kongrelerimiz gibi araflt›rmalar›n
ya da uygulamal› çal›flmalar›n sonuçlar›n›n sunulmas›
beklenmektedir. Bunun yan›nda 9. Kongremizde özel
konu bafll›¤›, “Sürdürülebilir Ulaflt›rma” seçilmifltir.
Kongrelerimizde ulaflt›rma mühendisli¤i konusunda
yaln›z  teknik ve akademik bildirilerin sunulmas›

al›fl›lagelmifl bir gelenektir. Bu kongremizde;
ulaflt›rman›n tüm yönleriyle ele al›nabilmesi için teknik
bildirilerin yan›nda ekonomi, sosyal ve kültürel
alanlardaki çal›flmalar› da içeren farkl› disiplinlerin
bildiri önerileri de¤erlendirilecektir.

  ÖNEML‹ GÜNLER

15 Ekim 2010 Bildiri özeti gönderilmesi için son gün
12 Kas›m 2010 Bildiri özetine göre kabul/red karar›n›n bildirilmesi
28 Ocak 2011 Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün
11 Mart 2011 Bildiri tam metninin kabul/red karar›n›n bildirilmesi
30 Mart 2011 Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yap›lm›fl bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün

  KONGRE KONULARI

  G‹R‹fi

1. Duyuru
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Kongreye izleyici olarak kat›lmak isteyenlerin baflvuru formunu doldurarak yaz›flma adresine göndermeleri
durumunda kendilerine kongre program› iletilecektir.
Kongreye kay›t yapt›rarak kat›lanlar bildiri kitab› ve kongre s›ras›nda sunulacak olanaklar karfl›l›¤›, daha sonra
belirlenecek bir ücret ödeyeceklerdir.

9. Ulaflt›rma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yay›nlanmam›fl, özgün çal›flmalar olmas›
gerekmektedir. Kongrede, uygulamada görev yapan meslektafllar›m›z›n tasar›m ve yap›m konusundaki
deneyimlerini sunmalar› da beklenmektedir. Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten
oluflan bildiri özetini baflvuru formundaki bilgiler ile birlikte en geç 15 Ekim 2010 tarihine kadar ulaflacak
biçimde kongre sekreterli¤ine göndermeleri gereklidir. Özette çal›flman›n amac›, kapsam›, çal›flmada kullan›lan
yöntem ve elde edilen sonuçlar yer almal›d›r. Bildiri özetleri ve tam metinler hakem de¤erlendirmesinin
ard›ndan kongrede sunulma konusunda karar vermeleri için Bilim Kurulu’na önerilecektir. Tam metin
de¤erlendirmelerine göre sunulmalar›na karar verilen bütün bildiriler bir kitap halinde bas›l›p kay›tl› kat›l›mc›lara
kongre s›ras›nda da¤›t›lacakt›r.

  DÜZENLEME KURULU

KONGRE SEKRETERYASI: TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
Halaskargazi Cad. No:35/1, 34373 Harbiye/‹STANBUL Tel: (0212) 219 99 62 - 63 Faks: (0212) 232 09 12
www.imoistanbul.org.tr  E-posta: 9ulastirma@imoistanbul.org.tr

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

  B‹LD‹R‹ SUNACAKLARA ÇA⁄RI

  KONGREYE KATILIM

  B‹L‹M VE DANIfiMA KURULU

‹nfl. Y. Müh. ‹smail Hakk› ACAR
Prof. Dr. Emine A⁄AR
‹nfl. Y. Müh. Atilla ALPÖGE
Doç. Dr. Ela BABALIK
Prof. Dr. Reflat BAYKAL
Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR
Prof. Dr. Yücel CANDEM‹R
Doç. Dr. Halim CEYLAN
Y. Mimar Oktay EK‹NC‹

Prof. Dr. Cüneyt ELKER
Yrd. Doç. Dr. Nevzat ERSELCAN
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU
Prof. Dr. Haluk GERÇEK
H. Serdar HARP (‹MO)
Cemal GÖKÇE (‹MO)
Prof. Dr. Mustafa ILICALI
Prof. Dr. Ayhan ‹NAL

‹nfl. Y. Müh. Mete ORER
fiehir Y. Planc›s› Erhan ÖNCÜ
Haluk ‹brahim ÖZMEN (DLH Mar.
Böl. Müd.)
Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N
Doç. Dr. Mehmet TANYAfi
Doç. Dr. Azime TEZER
Prof. Dr. Füsun ÜLENG‹N
Prof. Dr. Nadir YAYLA
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TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n
gelenekselleflmifl etkinliklerinden birisi olan Ulusal
Beton Kongresi’nin 8’incisi 5-7 Ekim 2011’de ‹zmir’de
düzenlenecektir.

Bilindi¤i üzere;
Beton teknolojisi ile ilgili genel konular›n ele al›nd›¤›
1. Ulusal Beton Kongresi Prof. Bekir POSTACIO⁄LU
An›s›na 1989,
“Yüksek Dayan›ml› Beton”un ifllendi¤i 2. Ulusal Beton
Kongresi 1991,
“Haz›r Beton”u konu alan ve Türkiye Haz›r Beton
Birli¤i ile iflbirli¤i çerçevesinde düzenlenen 3. Ulusal
Beton Kongresi 1994,

“Beton Teknolojisinde Kimyasal ve Mineral Katk›lar”›
konu alan 4. Ulusal Beton Kongresi 1996,
“Betonun Dayan›kl›l›¤› (Dürabilite)” konusunda 5.
Ulusal Beton Kongresi 2003,
“Yüksek Performansl› Betonlar” temal› 6. Ulusal
Beton Kongresi Prof. Dr. Yaflar ATAN An›s›na 2005
ve
“Beton Teknolojisinde Geliflmeler ve Uygulamalar”
temal› 7. Ulusal Beton Kongresi Prof. Dr. Mehmet
UYAN An›s›na 2007 y›llar›nda yap›lm›flt›r.
8. Ulusal Beton Kongresi ise, 24.12.2008 tarihinde
kaybetti¤imiz de¤erli bilim insan› ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
Yap› Malzemesi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ferruh KOCATAfiKIN An›s›na düzenlenecektir.

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
8. ULUSAL BETON KONGRES‹
“Prof. Dr. Ferruh KOCATAfiKIN An›s›na”

5-7 Ekim 2011 / ‹ZM‹R
Düzenleyenler: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

1. Beton Bileflenleri ve Özellikleri
• Agregalar
• Çimentolar
• Mineral Katk› Maddeleri
• Kimyasal Katk› Maddeleri
• Polimerler
• Lifler

2. Betonun Tasar›m› ve Nitelik Denetimi
• Tasar›mda Yenilikler
• Performansa Dayal› Beton Kar›fl›m›, Tasar›m› ve
   Optimizasyonu
• Kalite Güvence Sistemi
• Y›k›nt›l› ve Y›k›nt›s›z Deney Yöntemleri
• Yap› Denetimi

3. Taze ve Sertleflen Beton Özelikleri
• Taze Beton Reolojisi
• Erken Yaflta Rötre ve Sünme
• Erken Yaflta Çatlak Oluflumu
• Erken Yaflta Is›l Özelikler

4. Betonun Mekanik Özelikleri
• Dayan›m (Bas›nç, Çekme, E¤ilme, Yorulma, Darbe)
• Elastisite Modülü
• Süneklik
• K›r›lma Enerjisi

5. Betonda ‹ç Yap› ve Ara Yüzey Özelikleri
• Nano, Mikro, Mezo ve Makro Düzeyde ‹ncelenmesi

6. Betonun Zamana Ba¤l› Davran›fl›
• Rötre (Kuruma, Otojen, Karbonatlaflma)
• Sünme
• Gevfleme

7. Betonun Dayan›kl›l›k Özelikleri
• Boflluk Yap›s› ve Tafl›n›m Özelikleri
• Donat› Korozyonu
• Sülfat Etkisi
• Alkali-Agrega Reaksiyonu
• Donma-Çözülme Etkisi
• Yüksek S›cakl›k - Yang›n Etkisi
• Afl›nma, Kavitasyon, Erozyon Etkileri

8. Özel Betonlar
• Lifli Betonlar, Polimer Betonlar›, Kendili¤inden
   Yerleflen Betonlar, Sualt› Betonlar›, Endüstriyel/
   Saha Betonlar›, Dekoratif Betonlar, Kent
   Mobilyalar›nda Kullan›lan Betonlar, Yol Betonlar›,
   Hafif Betonlar, A¤›r Betonlar, Silindirle
   S›k›flt›r›lm›fl Betonlar v.b.

9. Betonda Sürdürülebilirlik ve Ekonomi
• At›k Malzeme Kullan›m› ve Geri Kazan›m
• Maliyet-Yarar ‹liflkisi

10. Beton Özeliklerinin Yap› Tasar›m›na Etkileri
• Performans Esasl› Yap› Tasar›m›
• Dayan›kl›l›k Esasl› Yap› Tasar›m›
• Risk Yönetimi

  KONGRE KONULARI

  G‹R‹fi

1. Duyuru
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  DÜZENLEME KURULU

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
Anadolu Cad. Tepekule ‹fl Merkezi No:40, Kat:1, 35580 Bayrakl›/‹ZM‹R
Tel: (0232) 462 56 55 (PBX)  Faks: (0232) 232 462 11 67  Web: www.imo8ubk.org  E-posta: beton@imo8ubk.org

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
Halaskargazi Cad. No:35/1, 34373 Harbiye/‹STANBUL Tel: (0212) 219 99 62 - 63 - (0212) 247 96 57
Faks: (0212) 232 09 12  Web: www.imo8ubk.org  E-posta: beton@imo8ubk.org

Prof. Dr. Kambiz RAMYAR (Baflkan)
Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ

Doç. Dr. Halit YAZICI
Doç. Dr. Selçuk TÜRKEL
Yrd. Doç. Dr. Özkan fiENGÜL
Ayhan EMEKL‹

Nusret SUNA
Rezan BULUT
Eylem ULUTAfi
Vedat YORULMAZEL

  DANIfiMA KURULU

H.Serdar HARP (‹MO)
Cemal GÖKÇE (‹MO)
Tahsin H.VERGiN (‹MO)
D. Galip KILINÇ (‹MO)
Aziz KOCAO⁄LU (‹zmir Büyükflehir Belediyesi)
‹nfl. Müh. Haluk ‹fiÖZEN
Mehmet KARAMAN (TCK 1. Bölge Müdürlü¤ü)
Erol ALTUN (TCK 2. Bölge Müdürlü¤ü)
Yakup DOST (TCK 17. Bölge Müdürlü¤ü)
Mustafa ALTUNDAL (DS‹ 2. Bölge Müdürlü¤ü)
Cüneyt GEREK (DS‹ 14. Bölge Müdürlü¤ü)
Kas›m KAYlHAN (‹stanbul Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü)

Mehmet GÖKARSLAN (‹zmir Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü)
Haluk ‹brahim ÖZMEN (DLH Marmaray Bölge
Müdürlü¤ü)
Cemal AKÇA (TMMMB)
Erdal EREN (TMB)
Mustafa GÜÇLÜ (TÇMB)
Ayhan PAKSOY (THBB)
Ferruh KARAKULE (THBB)
Bora YILDIRIM (KÜB)
Bu¤ra KÜÇÜKKAYALAR (TPB)
Cüneyt ERTU⁄RUL (AGÜB)
Selda BAfiBU⁄O⁄LU (‹MSAD)

  B‹L‹M KURULU

Prof. Dr. Süheyl AKMAN
(Onursal Baflkan)
Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R
(Baflkan)
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Prof. Dr. Saim AKYÜZ
Prof. Dr. Cengiz Duran AT‹fi
Prof. Dr. Bülent BARADAN

Prof. Dr. Turhan ERDO⁄AN
Prof. Dr. fiakir ERDO⁄DU
Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER
Prof. Dr. Fahriye KILINÇKALE
Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Erbil ÖZTEK‹N
Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
Prof. Dr. Kambiz RAMYAR

Prof. Dr. Canan TAfiDEM‹R
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY
Prof. Dr. Fikret TÜRKER
Prof. As›m YE⁄‹NOBALI
Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA
Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER
Doç. Dr. ‹. Özgür YAMAN
Doç. Dr. Nabi YÜZER

  ÖNEML‹ TAR‹HLER

Kongre’de bildiri sunmak isteyen kat›l›mc›lar›n baflvuru formunu doldurup özgün çal›flmalar›n› kapsayan en
az 200 kelimelik bildiri özetlerini 8 UBK kodunu yazarak tercihen e-posta yolu ile 15 Kas›m 2010 tarihine
kadar göndermeleri gerekmektedir (Bir kat›l›mc›n›n ismi en fazla iki bildiride yer alabilir).

15 Kas›m 2010 Bildiri özeti gönderilmesi için son gün
15 Aral›k 2010 Bildiri özeti üzerinden kabul de¤erlendirmelerinin yap›lmas›
15 Nisan 2011 Bildiri tam metinlerinin kongre sekreteryas›na iletilmesi
15 Temmuz 2011 Bildiri tam metinlerinin hakemlerin önerileri ile düzeltilmesi
15 A¤ustos 2011 Kesinleflmifl tam bildiri metinlerinin kongre sekreteryas›na iletilmesi

  SEKRETERYA
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Karar Say›s› : 2010/624

4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunun uygulanaca¤› iller hakk›ndaki ekli Karar’›n yürürlü¤e konulmas›; Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›n›n 20/4/2010 tarihli ve 1240 say›l› yaz›s› üzerine, ad› geçen Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaflt›r›lm›flt›r.

Abdullah GÜL

CUMHURBAfiKANI
Recep Tayyip ERDO⁄AN

Baflbakan
C. Ç‹ÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Baflb. Yrd. Devlet Bak. ve Baflb. Yrd. Devlet Bak. ve Baflb. Yrd. Devlet Bakan›
M. Z. ÇA⁄LAYAN F. N. ÖZAK M. Z. ÇA⁄LAYAN F. ÇEL‹K
Devlet Bakan› V. Devlet Bakan› Devlet Bakan› Devlet Bakan›

E. BA⁄Ifi S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERG‹N
Devlet Bakan› Devlet Bakan› Devlet Bakan› Adalet Bakan›
M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTO⁄LU M. fi‹MfiEK

Milli Savunma Bakan› ‹çiflleri Bakan› D›fliflleri Bakan› Maliye Bakan›
N. ÇUBUKÇU M. DEM‹R R. AKDA⁄ B. YILDIRIM

Milli E¤itim Bakan› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› Sa¤l›k Bakan› Ulaflt›rma Bakan›
M. M. EKER V. ERO⁄LU N. ERGÜN S. ERG‹N

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Çal›flma ve Sos. Güv. Bakan› V. Sanayi ve Ticaret Bakan› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› V.
E. GÜNAY V. ERO⁄LU

Kültür ve Turizm Bakan› Çevre ve Orman Bakan›

14/6/2010 TAR‹HL‹ VE 2010/624 SAYILI

KARARNAMEN‹N EK‹

KARAR

MADDE 1 - (1) 19 ilde uygulanmakta olan 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunun bütün illerde uygulanmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

MADDE 2 - (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAKANLAR KURULU KARARI ‹LE, HALEN 19 ‹LDE UYGULANMAKTA OLAN 4708 SAYILI YAPI DENET‹M‹

HAKKINDA KANUNUN, 01.01.2011 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN BÜTÜN ‹LLERDE UYGULANMASINA ‹L‹fiK‹N KARAR

13 TEMMUZ 2010 TAR‹H VE 27640 SAYILI RESM‹ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

13 Temmuz 2010 Sal› Resmî Gazete             Say› : 27640

BAKANLAR KURULU KARARI

TMMOB‘nin 27-30 May›s 2010 tarihlerinde Ankara‘da
gerçeklefltirilen 41. Ola¤an Genel Kurulu‘nda karar önerileri
zaman yetersizli¤i nedeniyle görüflülememifl ve tarihi, birlik

yönetim kurulu taraf›ndan belirlenmek üzere Ola¤anüstü Genel
Kurul toplanmas› karar› al›nm›flt›.

41.Ola¤an Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporunun görüflülmesi
ve karara ba¤lanmas›na yönelik TMMOB 41. Dönem Ola¤anüstü

Genel Kurulu 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Kocatepe Kültür
Merkezi Toplant› Salonu‘nda/Ankara’da toplanacakt›r.

B‹NALARDA ENERJ‹

PERFORMANSI YÖNETMEL‹⁄‹

(ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹)

Enerji Kimlik Belgesi verilmesine
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

bafllanacakt›r. Öngörülen
düzenlemeyle yeni infla edilecek
binalar için enerji kimlik belgesi,
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

zorunlu hale getirilecek.
Mevcut binalara ise uyum için 2017‘ye

kadar süre tan›nacakt›r.

TMMOB 41. DÖNEM OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURULU
24-25 Eylül 2010
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Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›ndan:
YAPI DENET‹M‹ UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

MADDE 1 - 5/2/2008 tarihli ve 26778 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inin
14 üncü maddesinin üçüncü f›kras›n›n (f) ve (g) bentlerinde yer alan “on iki” ibareleri “befl” fleklinde de¤ifltirilmifl ve ayn› f›kraya
afla¤›daki (¤) bendi eklenmifltir.

“¤) Proje ve uygulama denetçisi inflaat mühendisleri için befl y›ll›k fiili meslek süresinin en az üç y›l›nda proje
haz›rlanmas› ya da incelenmesi konular›nda fiilen görev yapt›¤›na dair ilgili kurum ve kurulufllardan al›nacak belgeler."

MADDE 2 - Ayn› Yönetmeli¤e afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
“Kanunun uyguland›¤› il say›s›n›n art›r›lmas›
GEÇ‹C‹ MADDE 9 - (1) Kanunun uyguland›¤› illerin Kanunun 11 inci maddesi do¤rultusunda art›r›lmas› halinde,

kapsama yeni giren iller için 12 nci maddenin üçüncü f›kras›n›n ikinci cümlesinde yer alan hesap yöntemi yerine, bu maddenin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l süre ile Türkiye ‹statistik Kurumundan temin edilen nüfus istatistikleri kullan›larak,
il baz›nda faaliyet gösterebilecek kurulufl say›s› belirlenir.

(2) Kapsama yeni al›nan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanl›¤a izin belgesi baflvurusunda bulunacak kurulufllar›n
son baflvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kurulufl say›s›, Bakanl›k uygun görüflünü müteakip, Yap› Denetim Komisyonu
taraf›ndan ilgililere duyurulur. Herhangi bir ilde baflvuru say›s›n›n Bakanl›k taraf›ndan duyurusu yap›lan say›dan fazla olmas›
halinde, o ilde izin belgesi verilecek kurulufllar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› yürütür.

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

Tarihi Say›s›

5/2/2008 26778

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

Tarihi Say›s›

31/7/2009 27305

7 A¤ustos 2010 Cumartesi Resmî Gazete             Say› : 27665

YÖNETMEL‹K

DS‹ YERALTISULARI TEKN‹K YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R
YÖNETMEL‹K

B‹NALARDA ENERJ‹ PERFORMANSI YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA
DA‹R YÖNETMEL‹K

KAMULAfiTIRMA KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ ANA YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

‹HALELERE YÖNEL‹K BAfiVURULAR HAKKINDA YÖNETMEL‹KTE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

YABANCILARIN ÇALIfiMA ‹Z‹NLER‹ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA
YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

YAPI MALZEMELER‹N‹N TAB‹ OLACA⁄I KR‹TERLER HAKKINDA YÖNETMEL‹KTE
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGELER‹ UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

RESM‹ GAZETEDEN...

Yönetmelik 11.04.2010 27549

Yönetmelik 30.06.2010 27627

Kanun 30.06.2010 27627

Yönetmelik 01.07.2010 27628

Yönetmelik 17.07.2010 27644

Yönetmelik 31.07.2010 27658

Yönetmelik 31.07.2010 27658

Yönetmelik 12.08.2010 27670

Tarih Say›

Ayr›nt›l› Bilgi: www.imoistanbul.org.tr    http://rega.basbakanlik.gov.tr
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VEFAT
647 sicil numaral› üyemiz Ahmet Erdo¤an B‹LAL 8 A¤ustos 2010’da; 4782 sicil numaral› üyemiz

Feridun Necmi CANSEL 21 A¤ustos 2010’da; 3236 sicil numaral› üyemiz Ünal KARACAN 23 A¤ustos 2010’da;
21377 sicil numaral› üyemiz Coflkun USTA 22 Temmuz 2010’da; 21450 sicil numaral› üyemiz Tahir KAYMAK

8 A¤ustos 2010’da; 3522 sicil numaral› üyemiz Sacit OMAY, 3955 sicil numaral› üyemiz Eren OMAY,

6238 sicil numaral› üyemiz U¤ur OMAY’›n anneleri Ulviye Han›m 27 Temmuz 2010’da;
11892 sicil numaral› üyemiz Durmufl ÖZDEM‹R’in annesi Menflure Han›m 9 Temmuz 2010’da;

12901 sicil numaral› üyemiz Yaflar fiENGÜL’ün annesi Rasime Han›m 1 Temmuz 2010’da;
13374 sicil numaral› üyemiz Fevzi EK‹NC‹’nin efli Hediye Han›m 13 A¤ustos 2010’da aram›zdan ayr›lm›flt›r.

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

Do¤umDo¤um
59908 sicil numaral› üyemiz Hakan AKYILDIZ’›n

o¤lu Ege Kutay 24 Nisan 2010’da;

fiubemiz Kad›köy Temsilcili¤i çal›flanlar›m›zdan
Meryem ÇA⁄LAR’›n k›z› Yank› 10 Temmuz 2010’da;

fiubemizin hukuk müflaviri Taner SAVAfi’›n k›z› Ça¤la
13 A¤ustos 2010’da dünyaya geldi.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi olarak ‘hofl geldin’ diyor,

sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz. fiube üyelerimizden 322 sicil numaral›
Nail fiALVARLI’n›n 14 adet inflaat mühendisli¤ine

iliflkin mesleki kitaplar› o¤lu Alp fiALVARLI taraf›ndan
fiubemiz kütüphanesine ba¤›fllanm›flt›r.

‹MO ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu olarak
kendilerine teflekkür ederiz.

Teflekkür

NikâhNikâhNikâhNikâh
12105 sicil numaral› üyemiz Muzaffer Kosif’in

k›z› ‹rem KOS‹F, Erkan ÇET‹NDA⁄ ile
11 Temmuz 2010’da;

46150 sicil numaral› üyemiz ‹lker ÖZEL,
Yadigar BAfiTURA ile 17 Temmuz 2010’da;

59052 sicil numaral› üyemiz Orçun Naz›m TEMEL,
Ahu OYMAN ile 24 Temmuz 2010’da;

50296 sicil numaral› üyemiz Salim YANMIfi,
Yasemin F‹L‹ZKIRAN ile 24 Temmuz 2010’da;

27956 sicil numaral› üyemiz Kaz›m AKSOY’un
k›z› Hazal AKSOY, An›l ERDO⁄AN ile

1 A¤ustos 2010’da;

12912 sicil numaral› üyemiz Muzaffer
M. Yener KARASU’nun o¤lu Ümit KARASU,

Seçil BUDAK ile 6 A¤ustos 2010’da;

57423 sicil numaral› üyemiz Caner MENGÜNO⁄UL,
Çilem GENÇERO ile 8 A¤ustos 2010’da evlendiler.

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

108. say›m›zda nikah bölümünde yer alan duyurular
matbaada yaflanan teknik bir problemden dolay›

okunamayacak flekilde bas›lm›flt›r.
Bu nedenle nikah duyurular›m›z›

bu say›m›zda yeniden yay›nl›yoruz.

Odam›z üyelerinin fiube Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›m›za
yapacaklar› her tür resmi yaz›flmalarda, Oda Sicil No’lar›n›

belirtmeleri gerekmektedir.

ÜYELER‹M‹ZE DUYURU

36056 sicil numaral› üyemiz Hüseyin ONAY,
Songül fiARMAN ile 24 Nisan 2010’da;

61260 sicil numaral› üyemiz Ümit ATALAY,
Belma KAYA ile 8 May›s 2010’da;

11737 sicil numaral› üyemiz Hakk› Nadir
ÇELEB‹’nin k›z› P›nar ÇELEB‹, Giray UYAR ile

9 May›s 2010’da;

10554 sicil numaral› üyemiz Selahattin Haluk
ÜRÜM’ün o¤lu 63103 sicil numaral› üyemiz

Emrah ÜRÜM, Neslihan KALEL‹O⁄LU ile
16 May›s 2010’da;

40380 sicil numaral› üyemiz ve ‹TÜ ‹nfl. Fak. Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA ile ‹nfl. Yük. Müh.

Ça¤lar GÖKSU 5 Haziran 2010’da;

14366 sicil numaral› üyemiz M. Faruk TÜRDÜ’nün
k›z› Nazl› TÜRDÜ, Murat MIHÇIO⁄LU ile

12 Haziran 2010’da;

70236 sicil numaral› üyemiz Seçil KOCAMAZ,
Kerem KAPAR ile 13 Haziran 2010’da evlendiler.

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


