
fiubemizden
haber ve duyurular

fiubemiz ve ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
iflbirli¤i ile ‹TÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde “Prof. Dr. ‹lhan
EREN, Prof. Dr. Antonio Luigi
TRUPIA ve Prof. Dr. Melike ALTAN
Onuruna” yap›lan “Betonarme
Yap›lar Semineri” 13 Ekim 2010
tarihinde gerçekleflti.

Seminer, ‹TÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammed fiAH‹N’in aç›l›fl
konuflmas›yla bafllad›. fiAH‹N, Prof.
Dr. ‹lhan EREN, Prof. Dr. Antonio
Luigi TRUPIA ve Prof. Dr. Melike
ALTAN’›n k›sa özgeçmifllerine
de¤indi¤i konuflmas›nda flunlar›
söyledi: “Sevgili Hocalar›m›z Prof.
Dr. ‹lhan EREN, Prof. Dr. Antonio
Luigi TRUPIA ve Prof. Dr. Melike
ALTAN, üniversitemizde yapt›klar›
tüm görevler s›ras›nda, ‹TÜ’lü
olman›n fark›n› her an ortaya
koymufl gerek üniversitemizin

ö¤retimi konusundaki katk›lar›
gerekse ‹nflaat Fakültesi’ne ba¤l›
kurumlardaki araflt›rmalar› ile
bizlere ve birçok ‹TÜ’lüye yol
gösterici olmufllard›r. Hocalar›m›z›n
onuruna, ‹nflaat Fakültesi’nin
Betonarme Çal›flma Grubu
arkadafllar› taraf›ndan bilimsel ve
uygulamaya dönük seminerler
düzenlenmesi; bu seminerler
arac›l›¤› ile mezunlar›m›z›n ve
meslektafllar›m›z›n biraraya gelmesi
büyük bir mutluluktur. ‹TÜ, köklü
geçmifli ve nitelikli e¤itimi ile
ülkemizin kalk›nmas›na
mezunlar›yla destek veren bir
kurumdur. Üniversitemizin ö¤retim,
araflt›rma ve uygulamada yapaca¤›
ilerlemede, geçmiflteki
deneyimlerimizin iyi bir flekilde
de¤erlendirilmesi önemlidir. Her
zaman emekli ö¤retim üyelerimizi
yan›m›zda hissetmek ve onlar›n
deneyimlerini genç ö¤retim
üyelerine aktar›ld›¤›n› görmek
yöneticiler için bir sevinç
kayna¤›d›r.”

“Yönetici olarak hizmet yapan
kiflilerin de¤erini onlar
yan›m›zdayken bilmenin ve onlara
olan sayg› ve sevgimizi göstermenin
önemli oldu¤una inan›yorum.”
diyerek konuflmas›na bafllayan ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi Dekan› Gaye

ONURSAL DENL‹, “Prof. Dr. ‹lhan
EREN, Prof. Dr. Antonio Luigi
TRUPIA ve Prof. Dr. Melike ALTAN’›n
fakültemize verdi¤i bilimsel
deste¤in devam etti¤ini görmenin
yan›nda, bu tür bilimsel faaliyetlerle
hocalar›m›za duydu¤umuz
minnettarl›¤›n devam etti¤ini
görmek memnuniyet vericidir. Bu
toplant›da mezunlar›m›z› görmek
ve ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi’nin katk›s›n›
hissetmek de ayr›ca k›vanç
vericidir.” dedi.

fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
ise konuflmas›nda; “Dünyam›z,
yirminci yüzy›l›n sonlar›na do¤ru
çok önemli de¤ifliklikler yaflam›flt›r.
Aç›kt›r ki bu de¤ifliklik ve
dönüflümün temelinde, evrensel
ölçekte çeflitli sosyo-ekonomik
geliflmeler yatmaktad›r. Sosyo-

BETONARME YAPILAR SEM‹NER‹
13 Ekim 2010

“Prof. Dr. ‹lhan EREN, Prof. Dr. Antonio Luigi TRUPIA ve Prof. Dr. Melike ALTAN Onuruna”
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ekonomik ölçekte ortaya ç›kan
geliflim ve dönüflümler, bilim ve
teknoloji alan›nda da kapsaml› bir
de¤iflikli¤i ortaya ç›karm›flt›r. Veya
bilim ve teknoloji alan›nda ortaya
ç›kan de¤ifliklikler, sosyo-ekonomik
alan› da önemli ölçüde etkilemifl
ve de¤ifltirmifltir. Bu süreç, inflaat
mühendisli¤i alan›n› da önemli
ölçüde etkilemifl; düflünen,
araflt›ran, çözüm üreten ve
ö¤renmeyi ö¤renen mühendisleri
gündeme getirmifltir. Öyle ki,
günümüz dünyas›nda bilgi
üretiminde ortaya ç›kan geliflmeler,
yeni bilgilerin izlenememesi gibi bir
durumu da gündeme getirmifltir.
Bu nedenledir ki bilim, teknoloji ve
inflaat mühendisli¤i alan›ndaki
geliflmelere ayak uydurabilmek için;
bugünkü meslek odas›
yöneticilerinin ülkemizde yap›lan
inflaat mühendisli¤i e¤itiminin
bugününü ve gelece¤ini sürekli
olarak irdelemek, inflaat
mühendisli¤i e¤itiminin dünyadaki
durumunu bilmek, üniversite
sonras› meslekiçi e¤itimin önemini
gündemlerinin bir parças› yapmak
gibi önemli sorumluluklar› vard›r.
Bir yandan bilgi ve teknoloji de
ortaya ç›kan geliflmeler ve
de¤iflimler yaflad›¤›m›z ça¤› bir bilgi
ve iletiflim ça¤›na dönüfltürürken,
di¤er yandan da bilgiye eriflim
mesafesini tüm dünyada bir

bilgisayar tuflu uzakl›¤›na
indirmifltir.” dedi.

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. Ahmet Ifl›n SAYGUN, Prof.
Dr. ‹lhan EREN ve  Prof. Dr. Antonio
Luigi TRUPIA’n›n hayat hikayesine
iliflkin bir sunum gerçeklefltirdi.
Prof. Dr. Melike ALTAN’›n hayat›na
iliflkin bilgiler ise Prof. Dr. Hasan
ENG‹N aktard›.

Seminerde Prof. Dr. ‹lhan EREN ve
Prof. Dr. Antonio Luigi TRUPIA’n›n
“Geçmiflten Günümüze De¤iflim”
konulu sunumundan sonra Prof.
Dr. ‹lhan EREN, Prof. Dr. Antonio
Luigi TRUPIA ve Prof. Dr. Melike

ALTAN’a plaketleri takdim edildi.
Melike ALTAN’›n rahats›zl›¤›
nedeniyle kat›lamad›¤› seminerde
plaketini efli Orhan ALTAN teslim
ald›.

Seminer; “Deprem etkisi alt›nda
do¤rusal olmayan hesaba genel
bak›fl - Prof. Dr. M. Nuray
AYDINO⁄LU”, “Betonarme
duvarlardaki hasar s›n›rlar› - Prof.
Dr. Polat GÜLKAN”, “Yap›
mühendisli¤inde betonarme ça¤›-
1900-2000 - Prof. Dr. ‹hsan
MUNGAN”, “Zeminlerin
iyilefltirilmesi - Prof. Dr. Kutay
ÖZAYDIN”, “Betonarme narin
kolonlar›n tasar›m›nda yaklafl›mlar
- Prof. Dr. Zekai CELEP - Yrd. Doç.
Dr. Mustafa GENÇO⁄LU - Dr. Nail
KARA”, “Benzefltirilmifl deprem
kay›tlar›n›n üretilmesi ve
kaydedilmifl yer hareketleri ile
karfl›laflt›rmal› y›k›c› özelliklerinin
belirlenmesi - Prof. Dr. Zeki
HASGÜR - Yrd. Doç. Dr. Beyza
TAfiKIN - Arfl. Gör. Ülgen Mert
TU⁄SAL”, “Betonarme yap›
elemanlar›nda kullan›labilirlik - Prof.
Dr. Kadir GÜLER”, “Kal›n plaklar
‹çin üç boyutlu sonlu eleman
modelleri - Prof. Dr. Tülay AKSU
ÖZKUL - Y. Müh. Fatih GÖREN”,
“Düflük elastisite modüllü lifli
polimer sarg›l› betonun davran›fl›:
Deneyler ve sonlu eleman analizi -
 Doç. Dr. Alper ‹LK‹ - Y. Müh. D.
K. DALGIÇ - Doç. Dr. Abdullah
GED‹KL‹”, “Betonarme ve
öngerilmeli beton köprülerin
tasar›m›nda dinamik büyütme
çarpan› üzerine bir çal›flma - Doç.
Dr. Necmettin GÜNDÜZ”,
“Öngerilmeli beton köprü kirifllerinde
gözlenen hasarlar ve onar›m - Doç.
Dr. Turgut ÖZTÜRK”, “Tünellerden
kaynaklanan oturmalar›n üst yap›ya
etkisinin hesab› için bir yaklafl›m -
Prof. Dr. Metin AYDO⁄AN - Prof.
Dr. Ahmet IfiIN SAYGUN - Doç. Dr.
Kutlu DARILMAZ” sunumlar›yla yer
ald›lar. Seminer Prof. Dr. Zekai
CELEP’in konuflmas›yla son buldu.
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Prof. Dr.

‹lhan EREN

15 Kas›m
1939’da
Kars’ta do¤du.
‹lkokul
tahsiline
Ankara

Atatürk ‹lkokulu’nda bafllay›p, Bahariye
‹lkokulu’nda devam etti. ‹stanbul Haydarpafla
Lisesinde Orta ve Lise e¤itimini tamamlay›p,
1956 y›l›nda girdi¤i ‹stanbul Üniversitesi,
Fen Fakültesi Fizik-Matematik dal›ndan 1960
y›l›nda mezun oldu.
1961 y›l›nda ‹TÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1964 y›l›nda
yeniden üniversite girifl s›navlar›na girip ‹TÜ
‹nflat Fakültesi’ni kazand›. 1969 y›l›nda
Betonarme ve Yüksek Mukavemet kolundan
mezun oldu.
Prof. ‹smet AKA yönetiminde haz›rlad›¤›
kolon-kirifl birleflimlerinin fotoelastik
deneylerle incelenmesine yönelik tezle
1976 y›l›nda Doktor unvan›n› ald›.
The Politechnic of Central London‘da
yapt›¤› deneysel çal›flmalardan hareket
ederek haz›rlad›¤› çekme etkileri alt›nda
betonarme elemanlarda çatlak geniflli¤i
konusundaki çal›flmalar›ndan hareket ederek
haz›rlad›¤› doçentlik tezi ile 1981’de Doçent
unvan›n› ald›. 1985-1988 tarihleri aras›nda
‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan Yard›mc›l›¤›
görevini yapt›. 1989 tarihinde Profesörlük
unvan›n› ald›.
‹TÜ Yap› ve Deprem Uygulama-Araflt›rma
Merkezi Müdür Yard›mc›l›¤› (1996-2004),
‹TÜ Yap› ‹flleri ‹hale Komisyonu Baflkanl›¤›
(1997-2006), görevlerini yürüten EREN,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi için Binalar›n
Yang›ndan Korunma Yönetmeli¤i’nin (1992)
haz›rlanmas›nda önemli katk›lar› olup,
Yap›sal Yang›n Güvenli¤i, Öngerilmeli
Betonarme Yap›lar konusunda kitaplar›
vard›r.

Prof. Dr.

Antonio Luigi

TRUPIA 17
Ocak 1943’te
‹talya’da
do¤du,
çocuklu¤u
Cenova

flehrinde geçti ve ilkokul e¤itimini burada
tamamlad›. ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’ni 1969
y›l›n›n Haziran döneminde bitirmesinden iki
ay sonra, A¤ustos ay›nda Fakültenin
Betonarme ve Yüksek Mukavemet Kürsüsü’ne
asistan olarak atand›. Prof. Dr. R›fat YARAR
yönetiminde bafllad›¤› ince cidarl› dönel
kabuklar›n sonlu farklar yöntemiyle hesab›
konusundaki doktora çal›flmas›n› 1974’te
tamamlayarak Doktor unvan›n› ald›.
Palplanfl ve istinat duvarlar›na gelen yüklerin
ideallefltirilmesi ve bunlar›n hesab›na yönelik
çal›flma ve makaleleri 1979 y›l›nda kendisine
Doçent unvan›n› kazand›ran Doçentlik tezinin
de konusunu oluflturdu. 1985 y›l›nda ‹TÜ deki
görevinden izinli ayr›larak, bir y›l süreyle ‹talya
Milano Politeknik Okuluna ba¤l› Betonarme
Laboratuvar›nda misafir araflt›rmac› ö¤retim
üyeli¤i yapt›. Profesörlük ünvan›n› 1989 y›l›nda
kazand›. 2005-2008 y›llar› aras›nda Yap›
Deprem Uygulama-Araflt›rma Merkezi’nde
görev yapt›. Uzun süre teflvikiyle düzenlenen
ve fakülte ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤› Uluda¤
gezileri her yafltan ö¤retim üyesinin
kaynaflmas›na ve hiç akl›ndan dahi
geçmeyenlerin bile kaya¤a bafllamas›na vesile
olmufltur. Av merak› ile bilinen TRUPIA,
avc›l›kla ilgili televizyon kanallar› ve dergilere
av hat›ralar›yla ilgili verdi¤i röportaj ve yazd›¤›
makaleler en olmad›k yerlerde bile avc› Toni
Hoca olarak tan›nmas›na neden oldu. ‹ki
k›z›ndan büyü¤ü Zeynep TRUPIA mimarl›k
tahsilinden sonra Endüstriyel Tasar›m dal›nda
yüksek lisans yapm›flt›r. Dilara TRUPIA ise
Sosyoloji dal›nda lisans ve yüksek lisans›n›
verip halen Fransa’da doktora yapmaktad›r.

Prof. Dr. Melike

ALTAN 1946’da
‹stanbul’da
do¤du. ‹TÜ
‹nflaat
Fakültesi’ni
1970 y›l›nda
bitirdi ve ‹nflaat
Fakültesinin

Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet
Kürsüsü’nde asistan olarak göreve bafllad›
ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde yeni
kurulan Temel Bilimler Fakültesi, Mühendislik
Bilimleri Bölümü’nde asistan olarak görevine
devam etti. 1974 y›l›nda ‹nflaat Fakültesi,
Betonarme ve Yüksek Mukavemet Kürsüsü’nde
asistanl›¤a geçti. 1980 y›l›nda ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi Betonarme ve Yüksek Mukavemet
Dal›nda Doktor, 1983 y›l›nda ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi Yap› Anabilim Dal›nda Yard›mc›
Doçent, 1987 y›l›nda ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
Yap› Anabilim Dal›nda Doçent ve 1995 y›l›nda
‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Yap› Anabilim Dal›nda
Profesör oldu. 2004 y›l›ndan itibaren 4 y›l
süreyle Rektör Dan›flman›, ayn› y›llarda ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeli¤i, fiubat
2007- Aral›k 2009 tarihleri aras›nda da ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤› görevinde
bulundu. Prof. ALTAN, s›n›f arkadafl› ve flimdi
‹nflaat Fakültesi’nin Geomatik Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden olan Prof. Dr.
Orhan ALTAN ile evlendi. Kendilerinin bir k›z
ve bir erkek, iki çocuklar› vard›r.
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nde Betonarme,
‹skele Kal›p, Yap›lar›n Onar›m› ve
Güçlendirilmesi konular›nda dersler verdi.
Bu konularda bilimsel makale, bildiri ve kitap
halinde pek çok yay›nlar› bulunmaktad›r.
Prof. Altan, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998
Adana ve 1999 Marmara Depremleri’nden
sonra yap›larda hasar tespiti çal›flmalar›na
kat›ld› ve birçok özel ve kamu binas›n›n
güçlendirme projesi haz›rlanmas›na önemli
katk›larda bulundu.

Prof. Dr. ‹lhan EREN Prof. Dr. Melike ALTANProf. Dr. Antonio Luigi TRUPIA

Tebrik

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Alper ‹LK‹, Arafl. Gör.

Cem DEM‹R, Dr. ‹dris BED‹RHANOGLU ve Prof. Dr. Nahit KUMBASAR

taraf›ndan haz›rlanan ve “Advances in Structural Engineering” dergisinde
2009 y›l›nda cilt 12(3), sayfa 325-347 de yay›nlanan “Seismic retrofit of

brittle and low strength RC columns using fiber reinforced polymer and
cementitious composites” bafll›kl› yaz›, dergi yay›n kurulu taraf›ndan “2009
y›l› en iyi makalesi” ödülüne lay›k görülmüfltür. ‹MO ‹stanbul fiubesi Yönetim

Kurulu olarak kendilerini kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.
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fiubemizin Edirne, K›rklareli ve Lüleburgaz bölgesindeki
üyelere yönelik düzenledi¤i Yap› Denetim Kanunu
konulu seminer, ‹TÜ Sosyal Tesisleri Konferans
Salonu’nda gerçekleflti. Seminere konuflmac› olarak
fiefika Seyhan HAS (‹MO Yap› Denetim Komisyonu

Üyesi) ve Bahtiyar ÇET‹NBAfi (‹MO ‹stanbul fiubesi
Yap› Denetim Çal›flma Grubu Üyesi) kat›ld›. Seminerde
4708 Say›l› Yap› Denetim Kanunu, 5 fiubat 2008’de
yürürlü¤e giren Yap Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i
üzerine bilgiler aktar›ld›. Ayr›ca 13 Temmuz 2010
tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan Bakanlar Kurulu
Karar› gere¤i 19 ilde uygulanmakta olan 4708 say›l›
Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun’un bütün illerde
uygulanmas› konusuna iliflkin bilgilere yer verildi.
7 A¤ustos 2010 tarih ve 27665 say›l› Resmi Gazetede
Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik’te yap›lan de¤iflikliklere
de yer verilen seminerde proje ve uygulama denetçisi
inflaat mühendisleri ve laboratuvar denetçisi
mühendislerin 12 y›l süresinin befl y›la indirilmesi
konusuna yönelik bilgilere de yer verildi.

YAPI DENET‹M KANUNU / 9 Ekim 2010

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy Temsilciliklerimizde
gerçekleflen seminere konuflmac› olarak Doç. Dr.
Bülent AKBAfi kat›ld›. “Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi
Çaprazl› Çelik Çerçevelerin Tasar›m›” bafll›kl› seminerde
çelik binalarda sismik yük tafl›y›c› sistemler, merkezi
çaprazl› çerçevelerin tan›m› ve çeflitleri, merkezi
çaprazl› çerçevelerin temel davran›fl›, süneklik düzeyi
yüksek merkezi çaprazl› çelik çerçeveler için AISC ve
TDY (2007) hükümleri, merkezi çaprazl› çerçevelerin
tasar›m›, örnek: 3 katl› merkezi çaprazl› çerçevenin
tasar›m› konular›na iliflkin bilgiler aktar›l›rken, moment
çerçeveler, merkezi çaprazl› çerçevele, d›flmerkez
çaprazl› çerçeveler, burkulmas› önlenmifl çaprazl›

çerçeveler, levha perdeli sistemlere yönelik örneklere
yer verildi.

Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çaprazl› Çelik Çerçevelerin Tasar›m›
19 Ekim 2010 Bak›rköy / 20 Ekim 2010 Kad›köy / 21 Ekim 2010 Harbiye

Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çaprazl› Çelik Çerçevelerin Tasar›m›
19 Ekim 2010 Bak›rköy / 20 Ekim 2010 Kad›köy / 21 Ekim 2010 Harbiye

Kad›köy ve Bak›rköy Temsilciliklerimizde gerçekleflen
seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Alper ‹LK‹ kat›ld›.
Yap›sal riskler, kolonlar›n kesme dayan›m›, kolon-kirifl
birleflimleri, sarg›lama etkisi, yetersiz boyuna donat›
bindirme boyu konular›na yer verilen seminerde,
mevcut yap›lar›n büyük bölümünün bugünkü flartlara
göre yap›lmad›¤›, büyük bir bölümünün infla edildikleri
tarihteki flartlara göre yap›ld›¤› ve yap›lm›fl olanlar›n
da zamana ya da yaflan›lan depremlere ba¤l› etkiler
nedeni ile deprem yükü tafl›ma güçlerinde önemli
azalmalar oldu¤una iflaret edildi. Seminerde, hesap
kitap yap›lmadan, yap›n›n genel özellikleri, zemin ve
malzeme özellikleri konusunda gerekli gözlem ve

deneyler yap›lmadan güçlendirme yapilmamas› gerekti¤i
vurguland›.

Betonarme Elemanlar›n Güçlendirilmesinde LP Uygulamalar›
26 Ekim 2010 Bak›rköy / 27 Ekim 2010 Kad›köy

Betonarme Elemanlar›n Güçlendirilmesinde LP Uygulamalar›
26 Ekim 2010 Bak›rköy / 27 Ekim 2010 Kad›köy
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fiubemiz ‹fl Güvenli¤i ve ‹flçi Sa¤l›¤› Kurulu, 16 Eylül
2010 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›s›nda, ifl güvenli¤i
ve iflçi sa¤l›¤› konusunda küçük el kitapç›klar›/broflür
gibi çal›flmalar yap›lmas›n› ve yap›lacak olan
çal›flmalarda, kiflisel koruyucu ekipman kullan›lmas›,
ilk yard›m, yüksekte çal›flma, kaz›, çal›flanlar›n yasal
hak ve sorumluluklar›n›n yer almas› do¤rultusunda
gelifltirilmesine yönelik görüfller bildirildi. Toplant›ya
Müfit BEfiER, Ergün KORKMAZ, Hüseyin ARSLAN,
Nuri Özer ERBAY, Beste ARDIÇ, Abdürrahim B‹LG‹N,
Hasan ÜNAL kat›ld›lar.

‹fi GÜVENL‹⁄‹ VE ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I KURULU TOPLANTISI / 16 Eylül 2010

fiubemiz Afete Haz›rl›k ve Müdahale Kurulu üçüncü
toplant›s›n› Silivri Temsilcili¤imizde yapm›flt›r. Toplant›da
çal›flma program› oluflturulmas› için haz›rl›klar yap›lmas›
ve bu kapsamda tarihi ve yeri daha sonraki toplant›larda
belirlenmek üzere “bir afet tatbikat›” planlama
çal›flmalar› yap›lmas› ve bu kapsamda ilk yard›m,
arama-kurtarma vb. gibi e¤itimler planlamas› konular›na
iliflkin görüfller aktar›ld›. Toplant›ya Temel P‹RL‹,
Haydar YILDIZ, Cüneyt ESK‹MUMCU, Muzaffer
BÖREKÇ‹, Servet B‹NGÖL, Salim YANMIfi, Mustafa
YAZICI, ‹sa ATAÇ, Tülay ÇALIfiKAN, Fevzi SARAÇ,
fiaban Erdal YILMAZ, Hasan ÜNAL kat›lm›flt›r.

AFETE HAZIRLIK VE MÜDAHALE KURULU TOPLANTISI
2 Ekim 2010 / Silivri

fiubemizin Meslekiçi E¤itim Kurulu Toplant›s› 17 Eylül
2010 tarihinde fiubemizde yap›ld›. 2010 Sonbahar-
K›fl dönemi meslekiçi e¤itim çal›flmalar›na yönelik
olarak aç›lacak kurslar ve seminer programlar›n›n
görüflüldü¤ü toplant›da, Performansa Ba¤l› Yap›sal
Tasar›m Kursu, Autocad, Sap2000, ‹leri Sap, Kamu
‹hale, ‹nflaat Yönetimi, Çelik Yap›lar, Betonarme Yap›lar
Kurslar›n›n programlanmas›na yönelik görüfller aktar›ld›.
2010 Sonbahar-K›fl dönemi meslekiçi seminer
program›n›n da 19 Ekim 2010 tarihinde bafllamas›
ve bunun üzerine çal›flmalar yap›lmas› da görüflüldü.
Toplant›ya, Prof. Dr. Zekai CELEP, Nusret SUNA,

Rezan BULUT, Murat Serdar KIRÇIL, Mustafa
ALTINELLER, Özkan fiENGÜL, H. Ülkü ÖZER, Hasan
ÜNAL kat›lm›flt›r.

MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURULU TOPLANTISI
17 Eylül 2010

fiubemiz 42.Dönem çal›flma program› kapsam›nda
kurulan Mesleki Denetim Kurulu, 12 Ekim 2010
tarihinde bir toplant› gerçeklefltirdi. fiube Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›m›za gelen teknik konulardaki
sorunlara yönelik yaz›l› görüfllerin oluflturulmas› ve

ilgili yaz›flmalar›n görüflülerek de¤erlendirildi¤i toplant›ya
kurul üyeleri Hasan SULA (Baflkan), Gülsun PARLAR
(Raportör), Tevfik ESK‹MUMCU, Necip GÜVEN, Zeynal
AKSOY, fiirin HARP ve Tülay ÇALIfiKAN, fiube Yönetim
Kurulu Sayman Üyemiz Nusret SUNA kat›lm›fllard›r.

MESLEK‹ DENET‹M KURULU TOPLANTISI / 12 Ekim 2010
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fiubemizin fiantiye Mühendisleri Çal›flma Kurulu 21
Ekim 2010 tarihinde yapt›¤› toplant›s›nda flantiye
mühendislerine yönelik yap›lacak olan anket çal›flmas›
üzerine görüfller aktar›l›rken, flantiye-çal›flan iliflkileri
konusunda (ücret politikalar›, iflveren-mühendis iliflkileri,
mühendis-çal›flan iliflkileri, usta-ç›rak iliflkileri, teknik
elemanla iflçi aras›ndaki insani iliflkiler, di¤er disiplinlerle
iliflkiler, sosyal haklar, uygun çal›flma ortam›) görüfller
aktar›ld›. Toplant›ya Murat KURUO⁄LU, ‹smail
UZUNO⁄LU, Sad›k DUMAN, fiadi KARAASLAN, Nihal
AÇIKGÖZ, M. Faruk TÜRDÜ, Habip CANB‹LEN, Güney
UYARO⁄LU, Hasan ÜNAL kat›lm›flt›r.

fiANT‹YE MÜHEND‹SLER‹ ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI / 21 Ekim 2010

Oda Merkezimiz taraf›ndan 9-11 Aral›k 2011 tarihinde
Ankara’da düzenlenecek olan ‹nflaat Mühendisli¤i
Kurultay›’na yönelik olarak fiubemizin 42. Dönem
Çal›flma Program› kapsam›nda bu kurultaya haz›rl›k
anlam›nda alt› bölgede fiubeler taraf›ndan çal›fltaylar
yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu karar do¤rultusunda
fiubemizde çal›fltaya haz›rl›k toplant›s› 20 Eylül ve 18
Ekim 2010 tarihlerinde yap›ld›. Toplant›da çal›fltay›n
biçimi ve örgütlenme yöntemine iliflkin konular görüflülüp,
tart›fl›ld› ve çal›fltay konular›n›n ana temalar›na yönelik
“Sa¤l›kl›, Sürdürülebilir Kentleflme ve Demokrasi”,
“‹flsizlik, ‹stihdam, Ücret Politikalar›” ve “Sonuçlar› ve

Meslek, Meslek Mensubu ve Meslek Örgütü” gibi üç
ana bafll›k oluflturuldu. Toplant›ya fiube Baflkan›m›z
Cemal GÖKÇE, Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹, Sayman
Üyemiz Nusret SUNA, Yönetim Kurulu Üyemiz ‹smail
UZUNO⁄LU ve Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr.
Yalç›n YÜKSEL, Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N, Zeki
KARADEN‹Z, Cemal AKÇA, Mete AKALIN, Murat
GÖKDEM‹R, Hakk› Nadir ÇELEB‹, Haluk ‹fiÖZEN,
Niyazi PARLAR, Nezihi KARAHASAN, H. Mutlu
ÖZTÜRK, Serdar KUB‹LAY, Faruk TÜRDÜ, fiadi
KARAASLAN, Habib CANB‹LEN, Ergün KORKMAZ,
Rezan BULUT, Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›lm›flt›r.

‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹⁄‹ KURULTAYINA DO⁄RU
‹STANBUL ÇALIfiTAYI HAZIRLIK TOPLANTISI / 20 Eylül-18 Ekim 2010

fiubemizin sosyal ve kültürel anlamda etkinliklerine
yönelik planlama yapmak üzere oluflturulan Kurul,
19 Ekim 2010 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›s›nda
8 Kas›m 2010 tarihindeki ‹TÜ-Cihat Aflk›n Konserine
gidilmesi konusu uygun bulundu. Tiyatro izleme
aktivitesi ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine
görüfllerin aktar›ld›¤› toplant›da “‹MO Müzik Grubu
Projesi”nin hayata geçirilmesi görüflüldü. Toplant›ya,
Mete AKALIN, H. Ülkü ÖZER, Füsun SÜMER, Harun
ÖZÜDO⁄RU, Muhsin SEL‹MO⁄LU, Nihal AÇIKGÖZ,
Faruk BULUBAY, Ülkü ORSEV ALTINER, Gürcan

UZUNER, Neslihan ERO⁄LU, Funda KILINÇ SUVAKÇI
kat›lm›flt›r.

SOSYAL KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER KURULU
TOPLANTISI / 19 Ekim 2010



TMMOB 41. Ola¤anüstü Genel
Kurulu, 24-25 Eylül 2010
tarihlerinde Ankara’da
düzenlendi. TMMOB’nin 27-30
May›s 2010 tarihlerinde
düzenlenen Ola¤an Genel
Kurulu’nda zaman yetersizli¤i
nedeniyle görüflülemeyen
Kararlar Komisyonu raporunun
görüflülmesi gündemiyle
toplanan Genel Kurul’a 681
delege kat›ld›. Divan›n oluflturulmas›yla bafllayan
Ola¤anüstü Genel Kurul’da Divan Baflkanl›¤›na Nevzat

U⁄UREL, Baflkan
Yard›mc›l›klar›na Ülkü ÖZER
ve Hüseyin ÖNDER, Yazman
Üyeliklere Nergis B‹LG‹N, Fuat
KILINÇ, Timur Bilinç BATUR ve
Celal Çetin DEM‹REL seçildi.
Divan›n oluflumundan sonra
TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI
yapt›. SO⁄ANCI konuflmas›nda
12 Eylül Anayasa

Referandumu’nu ve Kürt Sorunu’yla ilgili son günlerde
yaflanan geliflmeleri de¤erlendirdi.
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TMMOB 41. DÖNEM OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURULU
24-25 Eylül 2010

TC. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul IV Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nca
görev alan›nda kalan k›sm›nda onaylanan ‹stanbul Bo¤az› Karayolu Bo¤az Geçifli Tüneli Projesi Toplant›s›

25 Ekim 2010 tarihinde Mimarlar Odas› Büyükkent fiubesi’nde gerçekleflti.
Toplant›ya fiube Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ kat›lm›flt›r.

‹STANBUL BO⁄AZI KARAYOLU BO⁄AZ GEÇ‹fi‹ TÜNEL‹ PROJES‹ TOPLANTISI
25 Ekim 2010

‹nflaat Mühendisleri Odas› Eskiflehir fiubesi taraf›ndan düzenlenen Yap›sal Miras›n Depreme Karfl› Korunmas›
Çal›fltay› Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleflmifltir. Çal›fltayda küresel, sanatsal ve tarihi
de¤erlendirme, restorasyon ve rehabilitasyon, deprem güvenli¤i ve de¤erlendirilmesi, onar›m ve güçlendirme

konular› ele al›nd›. Çal›fltaya fiube Yönetim Kurulu Üyemiz Özkan fiENGÜL kat›lm›flt›r.

YAPISAL M‹RASIN DEPREMDEN KORUNMASI ÇALIfiTAYI / 14 Ekim 2010

18-28 Ekim 2010 tarihleri aras›nda yap›lan hafta etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen lise söyleflilerinde,
fiube Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz, Muhittin TARHAN, Cüneyt ESK‹MUMCU ve

Evren KORKMAZER kat›larak inflaat mühendisli¤i ile ilgili lise ö¤rencilerine mesle¤imizi tan›tarak,
ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlayarak bilgiler aktard›lar.

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK HAFTASI / 18-28 Ekim 2010

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 14-16/21-23 Ekim 2010 tarihlerinde ‹stanbul’da “Deprem
Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda Yönetmelik ile ‹lgili ‹nflaat Mühendislerinin E¤itimi” ‹stanbul Merter
GreenPark Otel’de gerçekleflti. E¤itimler Prof. Dr. Erkan ÖZER, Prof. Dr. Nuray AYDINO⁄LU taraf›ndan verildi.

E¤itim çal›flmas›na fiubemizden 200’e yak›n üyemiz kat›lm›flt›r.

DEPREM BÖLGELER‹NDE YAPILACAK B‹NALAR HAKKINDA YÖNETMEL‹K
‹LE ‹LG‹L‹ ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹N‹N E⁄‹T‹M‹ / 14-16/21-23 Ekim 2010

SODEV’in, Yerel Yönetimler Okulu Çal›flmalar› 2010 y›l› sonbahar döneminde Sar›yer Belediyesi’nin iflbirli¤iyle
gerçekleflti. Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleflen derslerde yerel yönetimlerin anlay›fl›, yerel yönetim
sivil toplum iliflkileri, ekolojik planlama, belediyelerde bütçe ve denetim, yerel yönetim deneyimleri konusunda

bilgiler aktar›ld›. E¤itimde fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE de, “Kentsel Dönüflüm/‹mar ve Planlama
Uygulamalar›” konu bafll›¤›yla bir sunum gerçeklefltirdi.

YEREL YÖNET‹MLER OKULU / 13 Ekim 2010
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‹stanbul Bo¤az›’na yap›lmas› planlanan üçüncü köprü,
2 milyon a¤ac›n kesilece¤i gerekçesiyle protesto edildi.
“2 Milyon ‹stanbullu, 2 Ekim 2010” slogan› ile
gerçeklefltirilen ‹stanbul’daki eylem, baflta Üsküdar
Salacak olmak üzere 22 ayr› noktada (Befliktafl Sahili
- Bahçeflehir Üniversitesi önü, Ortaköy Meydan›,
Kad›köy Haldun Taner Sahnesi önü, Moda ‹skelesi,
Caddebostan Sahili, Bostanc› ‹skelesi, Galata Köprüsü,
Beykoz ‹skelesi, Garipce Sahili, Poyrazköy Sahili,
Bak›rköy ‹DO ‹skelesi Yan›, F›nd›kl› Park›, Arnavutköy
Park›, Bebek Park›, Rumelihisar› ‹skelesi, Emirgan
‹skelesi, ‹stinye ‹DO ‹skelesi, Sar›yer Sahili, Hac›
Osman Bay›r› Bafllang›c›, Salacak Basamaklar›, Kartal
‹DO ‹skelesi) yak›lan mumlarla, üçüncü köprü projesi

protesto edildi. Etkinli¤e TMMOB ‹stanbul ‹l
Koordinasyon Kurulu da destek verdi.

3. KÖPRÜ EYLEM‹ / 2 Ekim 2010

fiubemizin de içinde yerald›¤› 3. Köprü Yerine Yaflam
Platformu olarak 1 Ekim 2010 Cuma günü ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Bas›n aç›klamas› Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR
taraf›ndan okundu.
“Ülkemiz; akla, bilime, vicdana, halk›n iradesine,
-sivil topluma-, demokratik geliflmelere çok önem
verdi¤ini her f›rsatta dile getiren bir siyasi iktidar
taraf›ndan yönetiliyor. Ancak ne hikmettir ki di¤er pek
çok konuda oldu¤u gibi üçüncü köprü ile ilgili bugüne
kadar yapt›¤›m›z say›s›z bilimsel rapor, toplumun tüm
kesimlerinin iradesini yans›tan onca eylem ve etkinlik
yine ayn› iktidar taraf›ndan görmezden, duymazdan
geliniyor. -‹stanbul'a üçüncü bir köprü hiçbir sorunu
çözmeyece¤i gibi, flu an içinden ç›k›lmaz hale gelmifl
ulafl›m, çevre, su gibi temel sorunlar› daha da
derinlefltirecektir- görüflümüz, siyasal iktidar›n kendi
düzenledi¤i kongrelerde, kendi seçtikleri bilim insanlar›
taraf›ndan dile getirilmesine ra¤men, hiçbir dayana¤›
olmayan bu projeyi uygulamaktan vazgeçemiyorlar.
Neden? Bin kez sorduk. Bir kere daha soruyoruz?

Bunca h›rpalanan ‹stanbul'u yaflama ba¤layan kuzey
ormanlar›ndan, su kaynaklar›ndan daha de¤erli olan
nedir? Bunca zorlu¤a ra¤men gece gündüz diflini
t›rna¤›na katarak çal›flan, üreten ‹stanbul halk›ndan,
bu halk›n sa¤l›¤›ndan, bu halk›n ç›karlar›ndan daha
de¤erli olan nedir? Para ve güç h›rs› bu kadar m›
gözlerinizi karartt›.” denildi. Bas›n aç›klamas›na fiube
Sekreterimiz Rezan BULUT ve fiube Sekreter Yard›mc›s›
Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›ld›lar.
3. Köprü ile ilgili itiraz›m›z ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’ne  30.09.2010 tarihinde yap›ld›.
‹tiraz metnimiz 33-36. sayfalarda yer almaktad›r.

3. KÖPRÜ B‹R C‹NAYETT‹R
1 Ekim 2010

‹TÜ Afet Yönetim Merkezi ve Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “Deprem Riski Azaltma Çal›fltay›”
20-21 Eylül 2010 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Küçükçekmece Radisson Otel’de düzenlenen Çal›fltayda deprem
riskinin azalt›lmas›na yönelik bilgiler aktar›ld› ve deprem güvenli¤i, yap›sal iyilefltirmeler ve yaklafl›m yöntemlerine

iliflkin sunumlar yer ald›. Çal›fltay›n ikinci günü Afet Yönetimi ve Acil durum Planlamas› ve Zarar Azaltma
üzerine proje sunumlar› yap›l›rken risk azaltma ve zarar azaltma, afet acil planlamas› gibi konularda bilgiler

aktar›ld›. fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, Sayman Üyemiz Nusret SUNA, Mustafa ALTINELLER, Niyazi
PARLAR, Bak›rköy Temsilcimiz Haydar YILDIZ, Bak›rköy Temsilcilik Kurulu Üyemiz Hüseyin D‹NÇ kat›lm›flt›r.

DEPREM R‹SK‹N‹N AZALTILMASI ÇALIfiMASI
20-21 Eylül 2010



‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹N‹N 16. 06. 2010 TAR‹H‹NDE KABUL ED‹LEREK,

16. 07. 2010 TAR‹H‹NDE TASD‹K OLUNAN 1/100.000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI,

PLAN NOTLARI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE ve 1/25.000 ÖLÇEKL‹ KUZEY MARMARA OTOYOLU

(‹STANBUL 3. ÇEVREYOLU VE BA⁄LANTI YOLLARI DAH‹L) PLANINA ‹T‹RAZLARIMIZ

Tarih : 30.09.2010
Say› : 34.09066

‹mar Plan›na ‹tiraz dilekçesidir.

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANLI⁄I’NA

fiehir Planlama Müdürlü¤üne

Konu: ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 16.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik olunan
1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›, plan notlar› de¤iflikli¤ine itirazlar›m›z›n bildirilmesidir.

Ask› Tarihi: 01.09.2009-01.10.2010

‹T‹RAZLARIMIZ

1. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisinin 17.06.2010 tarihli karar›yla, 15.06.2009 tarihinde tasdik olunan 1/100.000
ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›’n›n Plan Uygulama Hükümlerinde de¤ifliklik yap›lm›fl; Plan Uygulama Hükümleri’nin
“Plan’da ölçek sebebiyle gösterilmeyen ulafl›m sistemi projeleri, plan’›n bütünlü¤üne ve ilkelerine uygun olarak alt

ölçekli plan çal›flmalar›nda de¤erlendirilecektir.” fleklindeki 8.4.9.1. maddesinde yer alan “ölçek sebebiyle” ibaresi,
madde metninden ç›kar›lm›fl, ayr›ca “‹lave Bo¤az Geçifl ve güzergahlar› alt ölçekli planlarda de¤erlendirilecektir.”

fleklindeki 8.2.17. maddesi eklenmifltir.
2. Söz konusu de¤iflikle, alt ölçekli planlarla ilave bo¤az geçifli ve çevreyollar›n›n yap›lmas›na imkân tan›nm›flt›r. ‹tiraza
konu tadilatla öncelikle, plan hiyerarflisinin ihlal edildi¤i, ayr›ca naz›m imar plan›na ‹mar Kanunuyla belirlenen tan›mdan
farkl› bir anlam yüklendi¤i anlafl›lmaktad›r.
3. Gerçekten ‹mar Kanununun 5.maddesinde çevre düzeni plan› “Çevre düzeni plan›; Ülke ve bölge plan kararlar›na uygun
olarak konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi yerleflme ve arazi kullan›lmas› kararlar›n› belirleyen plan” olarak tan›mlanm›flt›r.
4. Kanunun aç›k hükmü karfl›s›nda, ulafl›ma iliflkin yerleflme ve arazi kullan›lmas› kararlar›n›n çevre düzeni plan›yla
belirlenmesi gerekir.
5. Yine ayn› maddede naz›m imar plan› “Nâz›m ‹mar Plan›; varsa bölge veya çevre düzeni planlar›na uygun olarak halihaz›r
haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu ifllenmifl olarak çizilen ve arazi parçalar›n›n; genel kullan›fl biçimlerini,
bafll›ca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo¤unluklar›n›, gerekti¤inde yap› yo¤unlu¤unu, çeflitli yerleflme
alanlar›n›n geliflme ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulafl›m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar› göstermek
ve uygulama imar planlar›n›n haz›rlanmas›na esas olmak üzere düzenlenen, detayl› bir raporla aç›klanan ve raporuyla
beraber bütün olan plan” olarak tan›mlanm›flt›r.
6. Görüldü¤ü üzere, kanunun aç›k hükmü karfl›s›nda ulafl›mla ilgili yerleflme ve arazi kullan›m kararlar›n›n il çevre düzeni
plan›nda belirlenmesi gerekirken, itiraza konu tadilatla kanuna ayk›r› bir flekilde, bo¤az geçifli gibi önemli bir ulafl›m
karar›n›n alt ölçekli planlarda de¤erlendirilece¤i öngörülmüfltür.
7. Öte yandan,  ‹mar Kanunun 5.maddesinde çevre düzeni plan›n, ülke ve bölge planlar›na uygun olarak haz›rlanaca¤›
belirtilmifltir. Bu aç›k hüküm karfl›s›nda ülke ve bölge plan› olmadan çevre düzeni plan› yap›lmas›na olanak yoktur. Dolay›s›yla
kanunda, aç›k bir biçimde çevre düzen plan›n›n, ülke ve bölge plan›na uygun olarak haz›rlanaca¤› belirtildi¤inden, ülke
ve bölge plan› olmadan çevre düzeni plan› haz›rlanmas›na imkân yoktur. Özellikle itiraza konu tadilatla Marmara bölgesinin
bütünü etkileyecek kararlara yer verilmifl olmas› bu zorunlulu¤u gözler önüne sermektedir.
8. Her ne kadar, Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤inde “Çevre düzeni planlar›, varsa bölge plan› esas al›narak”
yap›laca¤› öngörülmüflse de, bahsi geçen yönetmelikle, kanunda yer almayan “varsa” ifadesi getirilmifl, çevre düzeni
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plan›n›n bölge plan›na uyma zorunlulu¤u koflula ba¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla yönetmelik hükmü aç›k bir biçimde kanuna
ayk›r›d›r. Yönetmelik hükmünün iptali için dava aç›lm›fl olup, yarg›lama devam etmektedir. Kuflkusuz ki, bu gereklilik plan
tadilatlar› için de geçerlidir.
9. ‹tiraza konu plan de¤iflikli¤i, flehircilik bilimi ilkelerine ayk›r› olup, kamu yarar› amac›yla da ba¤daflmamaktad›r. Gerçekten,
‹stanbul gibi bir metropolde, artan trafi¤in bo¤az geçifli, yeni yollar yap›larak yahut mevcut yollar› geniflleterek çözmenin
mümkün olmad›¤› flehir bilimcilerince tart›flmas›z olarak kabul edilmektedir.
10. Salt olarak ‹stanbul ilinin günümüze kadar uzanan geçmifli irdelendi¤inde dahi bu husus ortaya ç›kmaktad›r. fiimdiye
kadar yap›lan karayolu çal›flmalar›, yeni karayollar› oluflturulmas›n›n trafikte geçici bir rahatl›k sa¤land›¤›n›, ancak bu
rahatl›¤›nda trafi¤e kat›lan araç say›s›n›n artmas›na neden oldu¤unu, nihayet bu süreç sonunda yap›lan geniflletme yol
çal›flmalar›n›n yetersiz kald›¤›n› ortaya koymaktad›r.
11. Bo¤az geçifli ya da yeni karayolu yapmak bugüne kadar ulafl›m ve trafi¤e hiçbir katk› sa¤lamam›fl, sadece ve sadece
ülke kaynaklar›n›n bofla harcanmas›na neden olmufltur. Geliflmifl ülkelerdeki ulafl›m stratejisi irdelendi¤inde, karayolu
ulafl›m›n› gelifltirmek yönünde herhangi bir çaba sarf edilmedi¤i mevcut kaynaklar›n toplu tafl›mac›l›¤› gelifltirme amac›yla
kullan›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
12. Çok basit bir maliyet hesab› yap›ld›¤›nda dahi rayl› sistemin karayoluna nazaran daha köklü ve ekonomik bir çözüm
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ortalama verilere göre karayolunda bir fleritten saatte yaklafl›k olarak 2 bin araç geçebilmektedir,
her araç da ortalama 2 (istatistiklere göre ortalama 1.7’dir) yolcu oldu¤u düflünüldü¤ünde, toplam 4 bin yolcu seyahat
edebilmektedir. Ancak, rayl› sistemde ayn› güzergahta saatte ortalama 70 bin kifliyi tafl›mak mümkündür.
13. ‹tiraz konu plan tadilat› neticesinde, ‹stanbul’daki araç say›s› artmaya devam edecektir. Yeni karayolu yapmak suretiyle
artan yolculuk talebini karfl›lamak olanaks›zd›r. Yolculuk talebini karfl›lamak için tek yol toplu tafl›man›n gelifltirilmesidir.
14. ‹stanbul Bo¤az›’nda 15 y›l arayla yaflanan iki köprü bu durumu ortaya koymaktad›r. Gerçekten 1. ve 2. Bo¤az geçiflleriyle,
trafik t›kan›kl›¤›n› çözmek için yarat›lan kapasiteler h›zla tüketilmifltir. Karayolu kapasitesini artt›rmak amac›yla gerçeklefltirilen
tüm yat›r›mlar yetersiz kalm›fl, bu suretle sadece ‹stanbul’un kaynaklar› tüketilmifltir.
15. Bu nedenle, toplu tafl›ma öncelikli yat›r›m tercihleri benimsenmeli ve karayolu yat›r›mlar›n›n s›n›rland›r›lmas› gerekir.
Tüm bunlar göstermektedir ki, ‹stanbul’da yeni bo¤az geçifli yada karayollar› infla etmekte herhangi bir kamu yarar›
bulunmamaktad›r. Bilakis mevcut kaynaklar tüketilmek suretiyle ulafl›m için köklü bir çözümün de önüne geçilmektedir.
16. Öte yandan, ‹stanbul Bo¤az›’na infla edilmesine karar verilen üçüncü Bo¤az geçiflinin as›l bedeli inflaat›ndan sonra
ödenmeye bafllanacakt›r. Henüz 3. Bo¤az geçifli ile ilgili karar al›nmadan bölgedeki arazi ve emlak spekülasyonu haberleri
yayg›n biçimde kamuoyunda yer buldu¤u gözlemlenmifltir. 3.Bo¤az geçifli ile oluflturulacak yeni koridorun ba¤lant›lar›n›n
sa¤lanmas›yla, ikinci çevreyoluyla bafllayan yerleflimlerin kuzeye yay›lma süreci h›z kazanacakt›r. Bölgedeki orman alanlar›
ve su havzalar› geri dönülmez biçimde zarar görecektir.
17. 3.Bo¤az geçiflinin orman alanlar› ve su kaynaklar›n›n, ‹stanbul dahilinde kalan bölümü üzerinde önlenemez nitelikte
olumsuz etkileri olacakt›r. Halen ‹stanbul’un en önemli içme suyu kaynaklar› olan Elmal› Baraj›, Alibey Baraj› ve Sazl›dere
Baraj› ile Belgrad Ormanlar› içerisindeki bentler bu projeden direkt olarak etkilenecektir.
18. ‹stanbul’un kuzeyinde bulunan orman alanlar› ve su kaynaklar› üzerinde arzu edilmeyen yeni yerleflimlerin oluflmas›na
neden olacakt›r.
19. Bu güzergah sadece transit trafi¤e ve çok az miktarda bölgesel trafi¤e hizmet edecektir. Koridor boyunun ve ba¤lant›
yollar›n›n çok uzun olmas› nedeniyle yap›m ve iflletme maliyetlerinin sürekli yüksek kalmas›na neden olacakt›r.
20. K›sacas› 3.bo¤az geçifli kentin güney-kuzey istikametinde yap›laflmas›na neden olacak, yegâne içme suyu alanlar› ve
orman alanlar› zarar görecektir.
21. Sonuç olarak, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik
olunan 1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›, plan notlar› de¤iflikli¤i, bölgenin flartlar›na, flehircilik ilkeleri,
planlama esaslar› ile kamu yarar›na ve kanunlara aç›k bir biçimde ayk›r› oldu¤undan, imar plan› de¤iflikli¤ine itiraz etmek
gere¤i do¤mufltur.

Sonuç ve ‹stek: Yukar›da belirtilen nedenlerle, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek,
16.07.2010 tarihinde tasdik olunan 1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›, plan notlar› de¤iflikli¤ine itiraz›m›z
gözetilerek iptaline karar verilmesini bilgilerinize sunar›z. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri
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‹mar Plan›na ‹tiraz dilekçesidir.

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANLI⁄I’NA

fiehir Planlama Müdürlü¤üne

 
Konu: ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik olunan
1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (‹stanbul 3. Çevreyolu ve Ba¤lant› Yollar› Dahil) Plan›na itirazlar›m›z›n bildirilmesidir.

Ask› Tarihi: 01.09.2010-01.10.2010

‹T‹RAZLARIMIZ

1. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisince 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik olunan
1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (‹stanbul 3.Çevreyolu ve Ba¤lant› yollar› Dahil) Plan› ile ‹stanbul Bo¤az›na

Üçüncü bo¤az geçifli ve 3.Çevreyolu yap›lmas› görülmüfl, bo¤az geçifli ve çevreyolunun güzergah› belirlenmifltir.

2. ‹tiraza konu planla öncelikle, plan hiyerarflisinin ihlal edildi¤i, ayr›ca naz›m imar plan›na ‹mar Kanunuyla belirlenen
tan›mdan farkl› bir anlam yüklendi¤i anlafl›lmaktad›r.
3. Gerçekten ‹mar Kanununun 5.maddesinde çevre düzeni plan› “Çevre düzeni plan›; Ülke ve bölge plan kararlar›na uygun
olarak konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi yerleflme ve arazi kullan›lmas› kararlar›n› belirleyen plan” olarak tan›mlanm›flt›r.
4. Kanunun aç›k hükmü karfl›s›nda, ulafl›ma iliflkin yerleflme ve arazi kullan›lmas› kararlar›n›n çevre düzeni plan›yla
belirlenmesi gerekir.
5. Yine ayn› maddede naz›m imar plan› “Nâz›m ‹mar Plan›; varsa bölge veya çevre düzeni planlar›na uygun olarak halihaz›r
haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu ifllenmifl olarak çizilen ve arazi parçalar›n›n; genel kullan›fl biçimlerini, bafll›ca
bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo¤unluklar›n›, gerekti¤inde yap› yo¤unlu¤unu, çeflitli yerleflme alanlar›n›n geliflme
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulafl›m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar› göstermek ve uygulama imar
planlar›n›n haz›rlanmas›na esas olmak üzere düzenlenen, detayl› bir raporla aç›klanan ve raporuyla beraber bütün olan plan”
olarak tan›mlanm›flt›r.
6. Görüldü¤ü üzere, kanunun aç›k hükmü karfl›s›nda ulafl›mla ilgili yerleflme ve arazi kullan›m kararlar›n›n il çevre düzeni
plan›nda belirlenmesi gerekirken, itiraza konu planla kanuna ayk›r› bir flekilde, bo¤az geçifli gibi önemli bir ulafl›m karar›
alt ölçekli planda belirlenmifltir.
7. ‹tiraza konu plan de¤iflikli¤i, flehircilik bilimi ilkelerine ayk›r› olup, kamu yarar› amac›yla da ba¤daflmamaktad›r. Gerçekten,
‹stanbul gibi bir metropolde, artan trafi¤in bo¤az geçifli, yeni yollar yap›larak yahut mevcut yollar› geniflleterek çözmenin
mümkün olmad›¤› flehir bilimcilerince tart›flmas›z olarak kabul edilmektedir.
8. Salt olarak ‹stanbul ilinin günümüze kadar uzanan geçmifli irdelendi¤inde dahi bu husus ortaya ç›kmaktad›r. fiimdiye
kadar yap›lan karayolu çal›flmalar›; yeni karayollar› oluflturulmas›n›n trafikte geçici bir rahatl›k sa¤land›¤›n›, ancak bu
rahatl›¤›nda trafi¤e kat›lan araç say›s›n›n artmas›na neden oldu¤unu, nihayet bu süreç sonunda yap›lan geniflletme yol
çal›flmalar›n›n yetersiz kald›¤›n› ortaya koymaktad›r.
9. Bo¤az geçifli yada yeni karayolu yapmak bugüne kadar ulafl›m ve trafi¤e hiçbir katk› sa¤lamam›fl, sadece ve sadece ülke
kaynaklar›n›n bofla harcanmas›na neden olmufltur. Geliflmifl ülkelerdeki ulafl›m stratejisi irdelendi¤inde, karayolu ulafl›m›n›
gelifltirmek yönünde herhangi bir çaba sarf edilmedi¤i mevcut kaynaklar›n toplu tafl›mac›l›¤› gelifltirme amac›yla kullan›ld›¤›
ortaya ç›kmaktad›r.
10. Çok basit bir maliyet hesab› yap›ld›¤›nda dahi rayl› sistemin karayoluna nazaran daha köklü ve ekonomik bir çözüm
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ortalama verilere göre karayolunda bir fleritten saatte yaklafl›k olarak 2 bin araç geçebilmektedir,
her araç da ortalama 2 (istatistiklere göre ortalama 1.7’dir) yolcu oldu¤u düflünüldü¤ünde, toplam 4 bin yolcu seyahat
edebilmektedir. Ancak, rayl› sistemde ayn› güzergahta saatte ortalama 70 bin kifliyi tafl›mak mümkündür.
11. ‹tiraz konu plan neticesinde, ‹stanbul’daki araç say›s› artmaya devam edecektir. Yeni karayolu yapmak suretiyle artan
yolculuk talebini karfl›lamak olanaks›zd›r. Yolculuk talebini karfl›lamak için tek yol toplu tafl›man›n gelifltirilmesidir.
12. ‹stanbul Bo¤az›’nda 15 y›l arayla yaflanan iki köprü bu durumu ortaya koymaktad›r. Gerçekten 1. ve 2. Bo¤az geçiflleriyle,
trafik t›kan›kl›¤›n› çözmek için yarat›lan kapasiteler h›zla tüketilmifltir. Karayolu kapasitesini artt›rmak amac›yla gerçeklefltirilen
tüm yat›r›mlar yetersiz kalm›fl, bu suretle sadece ‹stanbul’un kaynaklar› tüketilmifltir.
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13. Bu nedenle, toplu tafl›ma öncelikli yat›r›m tercihleri benimsenmeli ve karayolu yat›r›mlar›n›n s›n›rland›r›lmas› gerekir.
Tüm bunlar göstermektedir ki, ‹stanbul’da yeni bo¤az geçifli yada karayollar› infla etmekte herhangi bir kamu yarar›
bulunmamaktad›r. Bilakis mevcut kaynaklar tüketilmek suretiyle ulafl›m için köklü bir çözümün de önüne geçilmektedir.
14. Öte yandan, ‹stanbul Bo¤az›’na infla edilmesine karar verilen üçüncü Bo¤az geçiflinin as›l bedeli inflaat›ndan sonra
ödenmeye bafllanacakt›r. Henüz 3. Bo¤az geçifli ile ilgili karar al›nmadan bölgedeki arazi ve emlak spekülasyonu haberleri
yayg›n biçimde kamuoyunda yer buldu¤u gözlemlenmifltir. 3. Bo¤az geçifli ile oluflturulacak yeni koridorun ba¤lant›lar›n›n
sa¤lanmas›yla, ikinci çevreyoluyla bafllayan yerleflimlerin kuzeye yay›lma süreci h›z kazanacakt›r. Bölgedeki orman alanlar›
ve su havzalar› geri dönülmez biçimde zarar görecektir.
15. 3. Bo¤az geçiflinin orman alanlar› ve su kaynaklar›n›n, ‹stanbul dahilinde kalan bölümü üzerinde önlenemez nitelikte
olumsuz etkileri olacakt›r. Halen ‹stanbul’un en önemli içme suyu kaynaklar› olan Elmal› Baraj›, Alibey Baraj› ve Sazl›dere
Baraj› ile Belgrad Ormanlar› içerisindeki bentler bu projeden direkt olarak etkilenecektir.
16. ‹stanbul’un kuzeyinde bulunan orman alanlar› ve su kaynaklar› üzerinde arzu edilmeyen yeni yerleflimlerin oluflmas›na
neden olacakt›r.
17. Bu güzergah sadece transit trafi¤e ve çok az miktarda bölgesel trafi¤e hizmet edecektir. Koridor boyunun ve ba¤lant›
yollar›n›n çok uzun olmas› nedeniyle yap›m ve iflletme maliyetlerinin sürekli yüksek kalmas›na neden olacakt›r.
18. K›sacas› 3. Bo¤az geçifli kentin güney-kuzey istikametinde yap›laflmas›na neden olacak, yegâne içme suyu alanlar› ve
orman alanlar› zarar görecektir.

‹T‹RAZA KONU PLAN TAD‹LATI ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI ‹LE BA⁄DAfiMAMAKTADIR

19. Bununla beraber, itiraza konu plan tadilat› 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni plan›yla da çeliflmektedir. Halbuki alt
ölçekli planla, üst ölçekli plana ayk›r› düzenleme getirilemez.
20. Gerçekten ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›nda 17.06.2010 tarihli Meclis karar›yla de¤ifliklik yap›lm›fl, plan notlar›na
“‹lave Bo¤az Geçifl ve güzergahlar› alt ölçekli planlarda de¤erlendirilecektir.” fleklindeki 8.2.17. maddesi eklenmifltir.
21. Ancak bu hüküm, 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni plan›na ayk›r› düzenleme yap›labilece¤i anlam›na gelmemektedir.
Bu hüküm karfl›s›nda, ilave bo¤az geçifli ancak 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni plan› kararlar›na uygun olarak yap›labilecektir.
22. 1/100.000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›n›n Ulafl›m Kararlar›n› Plan Kararlar› ile Uyumlu Olarak Gelifltirmek

bafll›kl› bölümünde (sf.535-536) “Kuzeye geliflimi tetikleyecek, kentin do¤al-tarihi yap›s›n› bozacak ve uzun dönemde ilave
ulafl›m sorunlar› oluflturacak ulafl›m ve yerleflim kararlar›ndan kaç›n›lmas›” temel hedefler aras›nda say›lm›flt›r.
23. Yine “Ulafl›m sisteminin mevcut yap›da geliflmesinin devam etmesi ve Ana Yerleflim Kütlesi’nin kuzeye do¤ru büyümesi
halinde, çevresel sürdürülebilirlik tehlikeye girecek ve organizman›n büyük zarar görmesine yol aç›laca¤›” öngörülmüfltür.
24. Görüldü¤ü üzere, 1/100.000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›nda, aç›k bir biçimde ulafl›m sisteminin kuzeye do¤ru
geliflmesini tetikleyecek önlemlerden sak›n›laca¤› temel bir karar olarak belirlenmifltir.
25. BU BEL‹RLEME KARfiISINDA, 2. BO⁄AZ GEÇ‹fi‹N‹N (FAT‹H SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NÜN) KUZEY‹NE 3. BO⁄AZ

GEÇ‹fi‹ ve 3. ÇEVREYOLU YAPILMASINA ‹MKÂN YOKTUR.

26. 1/100.000 ölçekli plana “‹lave Bo¤az Geçifl ve güzergahlar› alt ölçekli planlarda de¤erlendirilecektir.” fleklinde ilave
yap›lmas›, ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni plan›n›n yukar›da yer verdi¤imiz stratejilerini ortadan kald›rmaz. Dolay›s›yla, bahsi
geçen de¤ifliklik, 1/25.000 ölçekli planla, 2. Bo¤az Geçiflinin (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün) kuzeyine ilave bir bo¤az
geçifli veya çevre yolu yap›lmas›na imkan tan›maz.
27. Tüm bu nedenlerle, itiraza konu plan, 1/100.000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›na aç›k bir biçimde ayk›r›d›r.
28. Sonuç olarak, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik
olunan 1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (‹stanbul 3.Çevreyolu ve Ba¤lant› yollar› Dahil) Plan›, bölgenin flartlar›na,
flehircilik ilkeleri, planlama esaslar› ile kamu yarar›na ve kanunlara aç›k bir biçimde ayk›r› oldu¤undan, imar plan› de¤iflikli¤ine
itiraz etmek gere¤i do¤mufltur.

Sonuç ve ‹stek: Yukar›da belirtilen nedenlerle, 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 16.07.2010 tarihinde tasdik olunan
1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (‹stanbul 3.Çevreyolu ve Ba¤lant› yollar› Dahil) Plan›na itiraz›m›z gözetilerek
iptaline karar verilmesini bilgilerinize sunar›z. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri
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3. Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu’nun 8-9-10 Ekim
2009 tarihlerinde düzenlenmesinden bu yana yaklafl›k
bir seneye yak›n bir süre geçmifl bulunmaktad›r.
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu,
42.Dönem Çal›flma Program› kapsam›nda 4. Ulusal
Çelik Yap›lar Sempozyumu’nun ‹stanbul fiubesi
taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenmesine karar vermifltir.
Geçen bu bir senelik süre içerisinde yurtiçi ve yurt
d›fl›nda “Çelik Yap›lar” konusunda 3. Ulusal Çelik
Yap›lar Sempozyumu’nda ele al›nm›fl olan konu
bafll›klar› alt›nda birçok geliflmenin oldu¤u aç›kt›r. Bu
geliflmelere önemli bir örnek Avrupa Birli¤i’nin ilgili
organlar›nca “Çelik Yap›lar” konusunda haz›rlanm›fl
olan standartlar›n (European Norms), birçok konuda

oldu¤u gibi Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan
tercüme dahi edilmeden, gerekli ön çal›flmalar›
yap›lmadan ulusal endüstrimize entegrasyonu
yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu nedenle, 4. Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu
program›n›n sonuna konuyla ilgili olarak standartlara
iliflkin bir de¤erlendirme toplant›s› konulmufltur.
Ayr›ca, 3.Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu program›
içinde yer almayan, ancak bu sempozyumda programa
al›nmas›nda oldukça yarar görülen iki önemli konu
bafll›¤›na “Çelik Yap›lar›n Deprem Etkilerine Karfl›
Güçlendirilmesi” ve “Çelik Köprü Tipi Yap›lar”a da
yer verilmifltir.

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
4. ULUSAL ÇEL‹K YAPILAR SEMPOZYUMU
24-26 Ekim 2011

Yer: ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak/‹stanbul
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

Sempozyumda sunum yap›lacak konular›n ana
bafll›klar› flöyledir:

1. ÇEL‹K B‹NA TÜRÜ YAPILAR
a. S›cak hadde ürünü kullan›larak
b. So¤ukta flekil verilerek üretilen ince cidarl›

elemanlarla, oluflturulan çelik binalar›n boyutland›rma,
imalat ve montaj aflamalar›ndaki sorunlar› ve bunlar›n
çözümlerini içeren özgün veya derleme çal›flmalar.

c. a) ve b) fl›klar›nda tan›mlanan yap›lar›n Yeni
Ulusal Deprem Yönetmeli¤i gözönünde tutularak

güçlendirilmesi ile ilgili özgün veya derleme çal›flmalar

2. ÇEL‹K KÖPRÜ TÜRÜ YAPILAR
Bu yap›lar›n boyutland›rma, imalat ve montaj
aflamalar›ndaki sorunlar› ile ilgili özgün veya derleme
çal›flmalar

3. ÜLKEM‹ZDEK‹ ÇEL‹K YAPI UYGULAMALARI
Bununla ilgili olarak Standartlar veya Yönetmelikler
konusundaki sorunlar

  SEMPOZYUM TAKV‹M‹

Bildiri Özet Gönderimi 04 fiubat 2011
Bildiri Tam Metin Gönderimi 06 May›s 2011
Sempozyum Tarihi 24-26 Ekim 2011

  SEMPOZYUM KONULARI

  G‹R‹fi

EN (European Norms) dokümanlar›n›n Ulusal Çelik Yap› Endüstrisi ile uyuflumunun sa¤lanmas› konusunda
yap›lanlar veya yap›lmas› gerekenler

  STANDART ÇALIfiMA GRUBU TOPLANTISI

Sempozyumda sözlü sunum ve poster sunumu olacakt›r.

  SEMPOZYUMA KATILIM
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• Bildiri Özetleri Türkçe ve en fazla 1000 kelime
olmal›d›r. Bildiri Özetleri’nin 4ucys@imoistanbul.org.tr’ye
gönderilip, yaz›l› ç›kt›s›n›n bir örne¤inin CD ile birlikte
sempozyum yaz›flma adresine iletilmesi gerekmektedir.
• Bildiri Özetleri Bilim Kurulu taraf›ndan incelenerek,
seçilen bildirilerin yazarlar›na 4 Mart 2011 tarihine
kadar bilgi verilecektir.

• Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler, yazar›
taraf›ndan sempozyumda sunulacak; poster sunumu
olarak kabul edilen bildiriler, sempozyumda poster
bölümüne ayr›lan yerlerde sergilenecektir.
Kabul edilen bildirileri içeren bir “Bildiriler Kitab›”
bast›r›lacak ve sempozyum kat›l›m ücretini ödeyen
kat›l›mc›lara verilecektir.

  DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM 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: 4ucys@imoistanbul.org.tr

Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER (‹TÜ)
Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU (‹TÜ)
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN (‹TÜ)

Nusret SUNA (‹MO ‹stanbul)
Rezan BULUT (‹MO ‹stanbul)
Hasan ÜNAL (‹MO ‹stanbul)

  ÖNEML‹ B‹LG‹LER

  B‹L‹M VE DANIfiMA KURULU

Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER (‹TÜ) - Baflkan
H. Serdar HARP (‹MO)
Cemal GÖKÇE (‹MO)
Levent DARI (‹MO)
Metin KORKMAZ (‹MO)
Prof. Dr. Gülay ALTAY (BÜ)
Prof. Dr. O¤uz Cem ÇEL‹K (‹TÜ)
Prof. Dr. Ayfle DALO⁄LU (KTÜ)
Prof. Dr. Ayd›n DUMANO⁄LU (KTÜ)
Prof. Dr. Hasan GÖNEN (ESOGÜ)
Prof. Dr. E. Sabri KAYALI (‹TÜ)
Prof. Dr. A. Zafer ÖZTÜRK (YTÜ)
Prof. Dr. Erdal fiAFAK (BÜ)
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI (YÜ)
Prof. Dr. Çetin YILMAZ (ODTÜ)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN (‹TÜ)

Doç. Dr. Bülent AKBAfi (GYTE)
Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU (‹TÜ)
Doç. Dr. Murat VURAL (‹TÜ)
Yrd. Doç. Dr. Zeki AY (SDÜ)
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN (‹TÜ)
Yrd. Doç. Dr. Fevzi DANSIK (MSÜ)
Dr. Kadir ÖZAKGÜL (‹TÜ)
‹nfl. Yük. Müh.Mustafa ALTINELLER
‹nfl. Yük. Müh.Ali Taner D‹NÇ
‹nfl. Yük. Müh.Sezai GÜVENSOY
‹nfl. Yük. Müh. Hasan ÖZDEM‹R
‹nfl. Yük. Müh. Erol SÖNMEZ
‹nfl. Yük. Müh. Ali TERZ‹BAfiO⁄LU
‹nfl. Müh. Tevfik ESK‹MUMCU
‹nfl. Müh. Niyazi PARLAR

Odam›z, bu y›l ikincisini düzenledi¤i Genç-‹MO Yaz
E¤itim Kamp›’n› 31 A¤ustos-7 Eylül 2010 tarihleri
aras›nda ‹zmir Foça’da gerçeklefltirdi. Uzun süredir
haz›rl›klar›na devem edilen kampa inflaat mühendisli¤i
e¤itimi veren 29 üniversiteden 95 ö¤renci üyenin ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ve fiube Yönetim Kurulu Üyeleri
kat›ld›. Kamp süresince bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi.
12 Eylül’e iliflkin söylefliler, ö¤rencilerin mesleki kültürel
bilgilerini art›racak  atölye çal›flmalar›, mesle¤e iliflkin
ve HES’ler ve su politikalar›na iliflkin seminerler,
belgesel gösterimleri, atölye çal›flmalar› ve dinletiler
gerçekleflti. Kampa fiubemiz interland› içindeki
üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümlerinden 11
Genç-‹MO ö¤rencisi kat›ld›.

GENÇ-‹MO 2. YAZ E⁄‹T‹M KAMPI / 31 A¤ustos - 7 Eylül 2010
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2010 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹2010 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹
27 A¤ustos 2009 tarih ve 27332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i

Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i’nde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik kapsam›nda S‹M Belgesi’ne
sahip üyelerimizin sorumluluklar›ndan biri olan Oda taraf›ndan düzenlenecek meslekiçi e¤itim faaliyetlerine kat›larak, ‹flyeri Tescil

Belgesi’nin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri aras›nda yap›lacak y›ll›k onaylar›nda kat›lm›fl olduklar› bu meslekiçi e¤itim belgelerini ibraz etmeleri
zorunludur. Bu kapsamda yönetmelik gere¤i uzmanl›k alanlar›na göre S‹M Belgesine sahip üyelerimiz için fiubemizin haz›rlam›fl oldu¤u

kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. e¤itimlere kat›l›mlarda “Kat›l›m Belgesi” düzenlenmektedir.
Bu yeni döneme yönelik olarak, fiubemizin 2010 Sonbahar-K›fl Dönemi için haz›rlam›fl oldu¤u meslekiçi e¤itim çal›flmalar›ndan olan

tekil seminerler program› afla¤›da belirtilmifltir.

GÜN-BAKIRKÖY GÜN-KADIKÖY GÜN-HARB‹YE KONU KONUfiMACI

BAKIRKÖY TEMS‹LC‹L‹⁄‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹
19.10.2010 - 08.03.2011  Yer: Bak›rköy Belediyesi Fen ‹flleri
Hizmet Binas› Yan› (Yeni Adliye Binas› Civar›) Osmaniye-Bak›rköy/‹st.

KADIKÖY TEMS‹LC‹L‹⁄‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄T. SEM‹NERLER‹
20.10.2010 - 09.03.2011
Yer: Kad›köy Belediyesi Baflkanl›k Binas› Alt Salonu

‹MO ‹STANBUL fiUBES‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹
21.10.2010 - 10.03.2011  Yer: ‹MO ‹stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye - ‹stanbul

Not: fiubemizin düzenlemifl oldu¤u tüm meslekiçi e¤itim çal›flmalar›na kat›lan üyelerimizin
kat›l›m çizelgelerini imzalarken Oda Sicil Numaralar›n› belirtmelerini rica ederiz. Seminerler Ücretsizdir.

19.10.2010 Sal›

26.10.2010 Sal›

02.11.2010 Sal›

09.11.2010 Sal›

23.11.2010 Sal›
30.11.2010 Sal›

07.12.2010 Sal›

14.12.2010 Sal›

21.12.2010 Sal›

28.12.2010 Sal›

04.01.2011 Sal›

11.01.2011 Sal›

18.01.2011 Sal›

25.01.2011 Sal›

01.02.2011 Sal›

08.02.2011 Sal›

15.02.2011 Sal›

22.02.2011 Sal›

01.03.2011 Sal›

08.03.2011 Sal›

20.10.2010 Çarfl.

27.10.2010 Çarfl.

03.11.2010 Çarfl.

10.11.2010 Çarfl.

24.11.2010 Çarfl.
01.12.2010 Çarfl.

08.12.2010 Çarfl.

15.12.2010 Çarfl.

22.12.2010 Çarfl.

29.12.2010 Çarfl.

05.01.2011 Çarfl.

12.01.2011 Çarfl.

19.01.2011 Çarfl.

26.01.2011 Çarfl.

02.02.2011 Çarfl.

09.02.2011 Çarfl.

16.02.2011 Çarfl.

23.02.2011 Çarfl.

02.03.2011 Çarfl.

09.03.2011 Çarfl.

Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazl›
çelik çerçevelerin tasar›m›

Betonarme elemanlar›n
güçlendirilmesinde LP uygulamalar›

Yap› sa¤l›¤› izlenmesi

Kendinden yerleflen beton:
Özellikler ve kullan›m›

Yap› dinami¤i kavramlar›

Rüzgar enerjisi ve önemi

Köprü ve viyadüklerde öndöküm
(prekast) elemanlar

Ülkemizdeki yüksek h›zl› demiryolu
uygulamalar›: Teknik ve ekonomik
boyutlar›yla de¤erlendirme

ACI 318-08’e göre ankraj tasar›m›

Betonarme yap›larda iskele ve kal›p

Betonarme sistemlerin performans›n›
asar›m aflamas›nda etkileyen faktörler

Gerçek zamanl› yap› sa¤l›¤› izleme
sistemleri

Mevcut betonarme binalar›n performans
de¤erlendirilmesi için itme analizi yöntemi

Deprem etkisi alt›nda tasar›m
iç kuvvetleri

Yang›ndan etkilenmifl bir betonarme
yap›n›n mevcut durum analizi ve
güçlendirmesinin planlanmas› üzerine
bir örnek çal›flma

Binalar›n sismik yal›t›m›

Betonarme kolonlarda korozyonun
deprem performans›na etkisi ve
korozyon onar›m›

Geosentetiklerin özellikleri, deney
yöntemleri, hammaddeleri, çeflitleri ve
kullan›m alanlar›

Donat›l› duvar ve flevler ve bunlar›n
deprem yükleri alt›ndaki davran›fl›

Betonarmede burulma

Doç. Dr. Bülent AKBAfi

Doç. Dr. Alper ‹LK‹

Prof.Dr. Pelin GÜNDEfi BAKIR

Yrd. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN

Doç. Dr. Kemal BEYEN

Yrd. Doç. Dr. Ali UYUMAZ

Yük. Müh. Altok KURfiUN

Prof. Dr. Güngör EVREN

‹nfl. Y. Müh. Cem HAYDARO⁄LU

‹nfl. Y. Müh. Ayhan AKPINAR

Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ

Prof. Dr. Erdal fiAFAK

Yrd. Doç. Dr. Kutay ORAKÇAL

Prof. Dr. Günay ÖZMEN

Dr. Kerem PEKER

Dr. Müh. Necmettin GÜNEfi

Yük. Müh. Ça¤lar GÖKSU

Prof. Dr. Erol GÜLER

Prof. Dr. Erol GÜLER

Prof. Dr. U¤ur ERSOY

TÜM SEM‹NERLER 17:00-19:30 SAATLER‹ ARASINDA VER‹LECEKT‹R.

21.10.2010 Perfl.

17.03.2011 Perfl.

04.11.2010 Perfl.

11.11.2010 Perfl.

25.11.2010 Perfl.
02.12.2010 Perfl.

09.12.2010 Perfl.

16.12.2010 Perfl.

23.12.2010 Perfl.

30.12.2010 Perfl.

06.01.2011 Perfl.

13.01.2011 Perfl.

20.01.2011 Perfl.

27.01.2011 Perfl.

03.02.2011 Perfl.

10.02.2011 Perfl.

17.02.2011 Perfl.

24.02.2011 Perfl.

03.03.2011 Perfl.

10.03.2011 Perfl.
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ÇEL‹K YAPILARIN TAfiIMA GÜCÜNE GÖRE HESABI KURSU / fiB01-2010

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 3 Aral›k 2010 Cuma
Kurs Bitifl Tarihi : 21 Ocak 2011 Cuma
Saat : 16:30 - 19:30

Toplam : 7 Hafta (Toplam 21 saat)
Kurs Günü : Cuma
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye-‹stanbul

  Tarih Konu Konuflmac›

  03.12.2010 Cuma Plastik Hesab›n Tan›m›, Güvenlik Düzeyinin Seçimi, Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DERPlastik Tafl›ma Yükü Ana ‹lkeleri

  10.12.2010 Cuma Plastik Tafl›ma Yükü Analizi Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN

  17.12.2010 Cuma Say›sal Uygulamalar Arafl. Gör. Övünç TEZER

  24.12.2010 Cuma Kesitlerin Tafl›ma Gücü Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU

  07.01.2011 Cuma Stabilite Kontrolleri Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU

  14.01.2011 Cuma Birleflim Tafl›ma Gücü Hesaplar› Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN

  21.01.2011 Cuma Seçilen Bir Tafl›y›c› Sistem ‹çin Boyutland›rma Uygulamas› Arafl. Gör. Övünç TEZER

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 25 Ekim 2010 Pazartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 24 Kas›m 2010 Çarflamba
Kurs Günleri : Pazartesi - Çarflamba
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 8 Ders (Toplam 24 saat)

SAP2000 KURSU / fiB01 - 2010

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

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

ÜRÜN VE B‹LG‹SAYAR PROGRAM TANITIM SEM‹NERLER‹

Yer: ‹MO ‹stanbul fiubesi - Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu, Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye-‹stanbul

  Tarih Konu Firma

  25.10.2010 Pazartesi AutoCad Civil 3D 2011 Autodesk Grubu  Saat: 17.00-18.30 Urbano Hydra/Canallis (Add-on for Civil 3D)
  08.11.2010 Pazartesi AMP Hakedifl ve Yaklafl›k Maliyet AMP Yaz›l›m  Saat: 17.00-18.30
  22.11.2010 Pazartesi AutoCad Structural Detalling

  Saat: 17.00-18.30 Autodesk Revit Structure Autodesk Grubu
Autodesk Robot Structural Analysis

  29.11.2010 Pazartesi Barus Manflonlar› BAR-US EUROASIA BACUS  Saat: 17.00-18.30
  6.12.2010 Pazartesi Köprü Tasar›m›nda Tecrübe Paylafl›m› Arup  Saat: 17.00-18.30

fiubemizde gerçekleflen “Ürün ve Bilgisayar Programlar›
Tan›t›m Seminerleri” kapsam›nda 25 Ekim 2010
tarihinde Autodesk Grubu’ndan Murat ÖZMEN
kat›larak, AutoCad Civil 3D 2011 Urbano
Hydra/Canallis (Add-on for Civil 3D) konusunda
üyelerimize bilgiler aktard›.

ÜRÜN VE B‹LG‹SAYAR PROGRAM
TANITIM SEM‹NERLER‹
25 Ekim - 6 Aral›k 2010
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Kurs Bafllang›ç Tarihi : 19 Ekim 2010 Sal›
Kurs Bitifl Tarihi : 7 Aral›k 2010 Perflembe
Kurs Günleri : Sal›, Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 12 Ders (Toplam 36 saat)

AutoCAD KURSU - fiB01-2010

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

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

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

PERFORMANSA BA⁄LI YAPISAL TASARIM KURSU / fiB01-2010

Tarih Konu

  Statik ve dinamik kuvvet / Yap›sal titreflimler / Yap›sal sistemlerin titreflim modelleri: Bir serbestlik
23.10.2010 dereceli (BSD) sistemler, toplanm›fl kütleli (çok serbestlik dereceli, ÇSD) sistemler, sürekli kütleli

sistemler / Serbest (do¤al) titreflimler

Örnekler yap› mesnedinin hareket etmesi (deprem) / Lineer spektrumlar ve çizim yöntemleri, lineer
30.10.2010 elastik tasar›m spektrumu, tek serbestlik dereceli sistemlerin do¤rusal olmayan davran›fl› / Lineer

do¤rusal olmayan spektrum kavram› / Eflit deplasman kriteri / ‹kinci mertebe etkisi / Örnek çözümler

Yap› malzemelerinin do¤rusal olmayan davran›fllar›n›n irdelenmesi / Kesit baz›nda do¤rusal olmayan
06.11.2010 davran›fl›n irdelenmesi / Eleman baz›nda do¤rusal olmayan davran›fl›n irdelenmesi / Yap› baz›nda

do¤rusal olmayan davran›fl›n irdelenmesi

13.11.2010 Betonarme yap›larda sünek ve sünek olmayan davran›fllar›n›n irdelenmesi / Betonarme çerçeve
sistemler / Betonarme perdeli sistemler (Kiriflli ve kiriflsiz döflemeli) / Betonarme dual sistemler

27.11.2010 Çelik yap›larda sünek ve sünek olmayan davran›fl flekillerinin irdelenmesi / Çelik çerçeve sistemler /
Çelik kuflakl› sistemler / Çelik dual sistemler

Tasar›m filozofisi: Modern yönetmeliklerdeki yaklafl›mlar ve performans tan›mlar› / Kuvvet bazl›
tasar›m yöntemleri, ç›k›fl noktas› ve temelleri / Elastik tasar›m / Kapasite tasar›m› / Örnek çözümler /

04.12.2010 Deplasman bazl› tasar›m yöntemleri, ç›k›fl noktas› ve temelleri / Modern yönetmeliklerin
deformasyon bazl› tasar›m yaklafl›mlar› ve performans tan›mlar› Do¤rusal olmayan statik itme analizi /
Do¤rusal olmayan zaman tan›m alan›nda analiz

6 Katl› betonarme çerçeve bir sistemin bilgisayarda modellenmesi / Tek modlu do¤rusal olmayan
11.12.2010 statik itme analizi ile irdelenmesi / Zaman tan›m alan›nda do¤rusal olmayan analiz metodu ile

irdelenmesi / Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi

6 Katl› betonarme perdeli bir sistemin bilgisayarda modellenmesi / Tek modlu do¤rusal olmayan
18.12.2010 statik itme analizi ile irdelenmesi / Zaman tan›m alan›nda do¤rusal olmayan analiz metodu ile

irdelenmesi / Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi

6 Katl› çelik çerçeve bir sistemin bilgisayarda modellenmesi / Tek modlu do¤rusal olmayan statik
25.12.2010 itme analizi ile irdelenmesi / Zaman tan›m alan›nda do¤rusal olmayan analiz metodu ile irdelenmesi /

Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi

6 Katl› çelik çaprazl› bir sistemin bilgisayarda modellenmesi / Tek modlu do¤rusal olmayan statik
08.01.2011 itme analizi ile irdelenmesi / Zaman tan›m alan›nda do¤rusal olmayan analiz metodu ile irdelenmesi /

Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi

15.01.2011 Test s›nav›

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 23 Ekim 2010 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 8 Ocak 2011 Cumartesi
Kurs Günleri : Cumartesi
Saat : 10:00-13:00
Kurs Süresi : 10 hafta (Toplam 30 saat)

Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›
  Halaskargazi Cad. 35/1
  Harbiye / ‹STANBUL

Kurs E¤itmeni : Dr. fiamil fieref POLAT
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Kurs Bafllang›ç Tarihi : 4 Aral›k 2010 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 29 Ocak 2011 Cumartesi
Saat : 15:00 - 17:00
Toplam : 7 Hafta (Toplam 36 saat: 14 saat teorik/5 saat uygulama)

TEMEL FOTO⁄RAF TEKN‹⁄‹ ATÖLYES‹

4. Hafta sonundaki Pazar günü kat›l›mc›lar ile birlikte flehir içinde (Sultanahmet ve çevresi)
uygulamal› çekim gezisi yap›lacak ve bu çekim gezisinde üretilen foto¤raflar takip eden

tüm kat›l›mc›lar ile birlikte yap›lacak bir toplant›da de¤erlendirilecektir.

KURSA KATILIMDA ODAMIZ ÜYES‹ OLMA fiARTI ARANACAKTIR.

Yaflant›m›z boyunca hayat›m›z›n en önemli an›lar›n› kaydetmek, ileriki zamanlarda bu an›lar› tekrar hat›rlamak için
en güzel yol foto¤raf çekmektir. Çekti¤imiz foto¤raflar›n kalitesi ve esteti¤i onlar› daha de¤erli hale getirmektedir.

Foto¤rafta bu kalite ve esteti¤i sa¤lamak, temel foto¤raf bilgisine sahip olmaktan geçer.
Atölyenin amac›; bu bilgiye sahip olmayan kat›l›mc›lara daha kaliteli ve

estetik foto¤raf çekmenin niteliklerine dair teorik ve uygulamal› temel bilgileri vermektir.

Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi / Harbiye
Kurs E¤itmeni : Serdar ERCAN

Ders Konu Tarih

Foto¤raf Makinesi I 4 Aral›k 2010 Cumartesi
1. Ders Foto¤raf Makinesinin Atas› Camera Obscura / Foto¤raf Saat: 15:00 - 17:00

Makinesinin Bileflenleri / Örnek Foto¤raflar

Foto¤raf Makinesi II 11 Aral›k 2010 Cumartesi
2. Ders Objektifler, Objektif Türleri / Makine Tipleri / Filtreler, Saat: 15:00 - 17:00

Yard›mc› Araçlar / Örnek Foto¤raflar

3. Ders
Ifl›k 25 Aral›k 2010 Cumartesi
Ifl›k Nedir? / Ifl›k Çeflitleri / Renk / Kontrast / Renk Is›lar› Saat: 15:00 - 17:00

Çekim Teknikleri 8 Ocak 2011 Cumartesi
4. Ders Pozland›rma / Ölçüm / Alan Derinli¤i / Eflde¤erlik Yasas› / Saat: 15:00 - 17:00

Foto¤raflar Eflli¤inde Çeflitli Konularda Çekim Örnekleri

Kompozisyon

5. Ders
Foto¤rafta  Kompozisyon Oluflturma / Alt›n Oran / Örnek 15 Ocak 2011 Cumartesi
Foto¤raflar Eflli¤inde Ifl›k, Doku, Ritm, Kontrast / Perspektif Saat: 15:00 - 17:00
Hareket Etkisi

Say›sal Foto¤rafa Girifl

Pixel, Çözünürlük ve Di¤er Dijital Terimler Nelerdir? /

6. Ders
Görüntü Yakalama / Alg›lay›c›lar ve Görüntü Depolama / 22 Ocak 2011 Cumartesi
Dijital Görüntülerin Seçilmesi / Dijital Görüntülerin Bir Saat: 15:00 - 17:00
Görüntü ‹flleme Program› ile Temel Olarak ‹fllenmesi /
Dijital Bask› Teknikleri

Foto¤raf Tarihine K›sa Bir Girifl 29 Ocak 2011 Cumartesi
7. Ders Foto¤raf›n ‹cad› / ‹lk Foto¤raflar / Ünlü Foto¤rafç›lar / Saat: 15:00 - 17:00

Türkiye’de Foto¤raf
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Kurs Bafllang›ç Tarihi : 21 Ekim 2010 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 6 Ocak 2011 Perflembe
Kurs Günleri : Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 10 hafta (Toplam 30 saat)

KAMU ‹HALE MEVZUAT KURSU - fiB01-2010

KAMU ‹HALE MEVZUAT KURSU DERS ‹ÇER‹KLER‹:

- Türkiye’de ‹hale Uygulamalar›na Genel Bak›fl
- 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ‹le ‹lgili Temel Kavramlar
ve Kanunun Temel ‹lkeleri
A- ‹HALE ÖNCES‹ PROJE YÖNET‹M‹

• Maliyet Tahmin Yöntemleri
• Yaklafl›k Maliyet Hesaplama Esaslar›
• Sözleflme Usulleri
• ‹hale Usulleri
• Uygulama Yönetmelikleri (Tip fiartnameler, Tip
Sözleflmeler, Özel Teknik fiartnameler),
B- ‹HALE AfiAMASI PROJE YÖNET‹M‹

• ‹hale ‹lan›, Uygulamada Yap›lan Hatalar K‹K kararlar›
• ‹haleye Kat›lma fiartlar› ve Yeterlik Kriterleri. Uygulamada
Yap›lan Hatalar. K‹K Kararlar›
• ‹fl Deneyim Belgeleri
• Tekliflerin Haz›rlanmas›, Yap›lan Hatalar K‹K Kararlar›
• Tekliflerin De¤erlendirilmesi, Eksik Belge ve Bilgilerin
Tamamlat›lmas›

• Afl›r› Düflük Tekliflerin Tespit Yöntemi, Uygulama Örnekleri
• Ekonomik Aç›dan En Avantajl› Teklifin Seçimi,
Uygulamadan Örnekler, K‹K Kararlar›
• ‹halelere Yönelik Baflvurular Hakk›nda Yönetmelik
(fiikayet Baflvurular›)
• ‹hale Sürecindeki ‹fllemler
C- ‹HALE SONRASI PROJE YÖNET‹M‹ (4735 say›l› Kamu

‹hale Sözleflmeleri Kanunu)

• Yeni Birim Fiyat Hesaplama Esaslar›, Örnek Uygulamalar
• Yeni Birim Fiyat›n Sözleflme Fiyat›na Dönüfltürülmesi,
Örnek Uygulamalar
• ‹fl Art›fl› Hesaplama Esaslar›, Örnek Uygulamalar
• Revize Birim Fiyat Hesaplamas›, Örnek Uygulamalar
• Hakedifl Düzenlenmesi, Örnek Uygulamalar
• 20002/5039 say›l› Fiyat Fark›nda Uygulanacak Esaslar,
Örnek Uygulamalar
• Yap›m ‹flleri Genel fiartnamesi
• Kabul ‹fllemleri
• Tasfiye ve Fesih ‹fllemleri

Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›
  4. Kat (S›n›f A)
  Harbiye / ‹STANBUL

Kurs E¤itmeni : Dr. Y. Müh. Hüseyin GENCER

MESLEK ONURUMUZ VE ÜLKEM‹Z‹N GELECE⁄‹ ‹Ç‹N SAHTEC‹L‹⁄E ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!

Odam›z, “sahte belge ile mühendislik yap›lmas›” konusunda yap›lan araflt›rman›n sonuçlar›n›
bas›n aç›klamas› yaparak kamuoyu ile paylaflt›. Aç›klamada, yap›lar›n ehil olmayan kifliler taraf›ndan üretilmesi,
sadece mesleki aç›dan de¤il, toplumsal aç›dan da telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤uraca¤› ve sa¤l›kl› bir

denetimin sa¤lanabilmesi için tüm inflaat mühendislerinin oda üyesi olmalar› gerekti¤i vurguland›.
Bas›n aç›klamas›n›n tam metni için: www.imo.org.tr

•Kat›l›m ve baflar› belgeleri: fiubemizin meslekiçi e¤itim seminerleri ve kurslar›na kat›larak, kat›l›m ve baflar›
belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz belgelerini fiUBEM‹ZDEN (Harbiye) alabilirler.

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

•Oda yönetim kurulumuz taraf›ndan odam›z üyelerine verilen belgeler ile ‹flyeri Tescil Belgesi (‹TB) ç›kart›lmas›
esnas›nda ibraz› zorunlu k›l›nan SSK Ayl›k Prim ve Hizmet Bordrolar›nda, sigorta kesintisine esas (1.500.-TL net
ücretin) matrah›n›n en az 2.095.-TL (binsekizyüzonbefl) olarak aranmas› karar alt›na al›nm›flt›r.

ÜYELER‹M‹ZE DUYURU

DOÇENTL‹K BAfiVURULARI ‹Ç‹N GEÇERL‹ OLAN 93 NOLU KOfiULUN YÜRÜTMES‹ DURDURULDU

Odam›z›n, Üniversiteleraras› Kurul Baflkanl›¤›nca 10.03.2010 tarihinde yay›mlanan doçentlik baflvurular› için
geçerli olan asgari ölçütlerden 93 nolu koflulun iptali ve yürütmesi durdurulmas› istemiyle açt›¤› davada,

Dan›fltay Sekizinci Dairesi yürütmeyi durdurma karar› ald›. Karar metni için www.imoistanbul.org.tr



1. PROJE KAYDI ve S‹C‹L DURUM

BELGES‹ DÜZENLENMES‹NDE ‹STENECEK

BELGELER

A. Mesleki Denetim Yap›lmas› Halinde:

Yeni Proje:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl mimari proje ve mimari proje
sicil  durum belgesi veya resmi kurumlarca
onaylanm›fl mimari proje

2- Statik proje ve hesap ç›kt›lar›
(kapa¤›nda statik proje müellifinin
imzas›n›n bulundu¤u)

3- Zemin etüt raporu (onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

Ruhsat Yenileme:

1- ‹lgili yap›ya ait yap› ruhsat›
fotokopisi

2- Proje müellifi farkl› ise
muvafakatname

3- Oda onayl› statik proje (e-imo veri
taban›nda kayd› yoksa)

Tadilat:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl mimari tadilat projesi ve
mimari proje sicil durum belgesi veya
resmi kurumlarca onaylanm›fl mimari
tadilat projesi

2- Statik tadilat projesi (kapa¤›nda
statik proje müellifinin imzas›n›n
bulundu¤u) ve hesap ç›kt›lar› (performans
analizini içerecek flekilde)

3- Proje müellifi de¤iflmifl ise
muvafakatname

4- ‹lgili kurumlardan (belediye-il özel
idare vs.) daha önce onay alm›fl statik ve
mimari proje

5- Zemin etüt raporu (onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

6- Yap›ya ait karot ve donat› taramas›
raporlar› (deprem bölgelerinde yap›lacak
binalar hk. yönetmeli¤in 7. bölümü 2.3
maddesinde belirtilen kriterlere göre
yap›lan deneyler)

Güçlendirme:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan

onaylanm›fl mimari proje ve mimari proje
sicil durum belgesi veya resmi kurumlarca
onaylanm›fl mimari proje

2- Statik güçlendirme projesi
(kapa¤›nda statik proje müellifinin
imzas›n›n bulundu¤u) ve hesap ç›kt›lar›
(performans analizini içerecek flekilde)

3- Proje müellifi de¤iflmifl ise
muvafakatname

4- ‹lgili kurumlardan (belediye-il özel
idare vs.) daha önce onay alm›fl statik ve
mimari proje

5- Zemin etüt raporu (onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

6- Yap›ya ait karot ve donat› taramas›
raporlar›  (Deprem Bölgelerinde Yap›lacak
Binalar hk. Yönetmeli¤in 7. bölümü 2.3
maddesinde belirtilen kriterlere göre
yap›lan deneyler)

7- Mevcut yap› projesi  yoksa statik
röleve projesi

8- Mevcut binay› ve güçlendirme
tekni¤ini anlatan teknik rapor

9- Deprem Bölgelerinde Yap›lacak
Binalar Hakk›nda Yönetmeli¤in 7.
bölümünde belirtilen hesaplar

B. Mesleki Denetim Yap›lmamas›

Halinde:

Yeni Proje:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl mimari proje ve mimari proje
sicil durum belgesi veya resmi kurumlarca
onaylanm›fl mimari proje

2- Statik proje ve hesap ç›kt›lar›
(kapa¤›nda statik proje müellifinin
imzas›n›n bulundu¤u)

3- Zemin etüt raporu (onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

Ruhsat Yenileme:

1- ‹lgili yap›ya ait yap› ruhsat›
fotokopisi

2- Proje müellifi farkl› ise
muvafakatname

Tadilat:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl mimari tadilat projesi ve

mimari proje sicil durum belgesi veya
resmi kurumlarca onaylanm›fl mimari
tadilat projesi

2- Statik tadilat projesi (kapa¤›nda
statik proje müellifinin imzas›n›n
bulundu¤u) ve hesap ç›kt›lar› (performans
analizini içerecek flekilde)

3- Proje müellifi de¤iflmifl ise
muvafakatname

4- ‹lgili kurumlardan (belediye-il özel
idare vs.) daha önce onay alm›fl statik ve
mimari proje

5- Zemin etüt raporu (Onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

Güçlendirme:

1- Mimarlar Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl mimari proje ve mimari proje
sicil  durum belgesi veya resmi kurumlarca
onaylanm›fl mimari proje

2- Statik güçlendirme projesi
(kapa¤›nda statik proje müellifinin
imzas›n›n bulundu¤u) ve hesap
ç›kt›lar› (performans analizini içerecek
flekilde)

3- Proje müellifi de¤iflmifl ise
muvafakatname

4- ‹lgili kurumlardan (belediye-il özel
idare vs.) daha önce onay alm›fl statik ve
mimari proje

5- Zemin etüt raporu (onayl› ve
geoteknik sicil durum belgesi alm›fl inflaat
mühendisi imzal›)

2. FENN‹ MESUL‹YET S‹C‹L DURUM

BELGES‹ DÜZENLEMES‹NDE ‹STENECEK

BELGELER:

Yeni Proje: Fenni Mesuliyet Hizmet
Sözleflmesi (1 adet, ›slak imzal›)

Ruhsat Yenileme: Fenni Mesuliyet Hizmet
Sözleflmesi (1 adet, ›slak imzal›)

Tadilat: Fenni Mesuliyet Hizmet
Sözleflmesi (tadilat›n m2 de¤iflikli¤i
içermesi halinde 1 adet, ›slak imzal›)

Güçlendirme: Fenni Mesuliyet Hizmet
Sözleflmesi (Güçlendirmenin m2 de¤iflikli¤i
içermesi halinde 1 adet, ›slak imzal›)
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Oda Yönetim Kurulumuzun, 15 Ekim 2010 tarih ve 520 say›l› karar› ile fiube ve Temsilciliklerimizde yap›lan proje denetiminde

ve statik proje sicil durum belgesinin verilmesi s›ras›nda istenecek belgeler afla¤›da belirtilmifltir. Uygulama zorunludur.

PROJE DENET‹M‹ VE S‹C‹L DURUM BELGES‹ DÜZENLENMES‹NE ‹L‹fiK‹N GENELGE

ÜYELER‹M‹ZE DUYURU
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Sevgili Ayd›n Erel’i tan›mam 40 y›l› aflk›n
bir süre öncesine kadar gidiyor.  O zaman
Ayd›n ö¤renciydi, ben asistand›m. ‹kimiz
de Üsküdar’da oturuyorduk. ‹TÜ’ye gidifl
dönüflte Üsküdar-Kabatafl araba
vapurlar›nda karfl›lafl›rd›k. Vapurda uzun
uzun sohbet etti¤imizi, Ayd›n’›n coflkulu
tav›rlar›n› tüm canl›l›¤›yla an›ms›yorum.

Ö¤rencili¤inde Üsküdar’da bir
dershanede ders veriyordu. ‹flini çok

ciddiye al›yor, kendince etkili ö¤retim
yöntemleri gelifltirdi¤ini anlat›yordu.
Y›llar sonra doktora, doçentlik ve
profesörlük jürilerinde görev ald›m.
Çal›flkanl›¤›n›, çal›flmalar›ndaki özeni
yak›ndan izlemek olana¤›n› buldum.
De¤erli bir meslekdafl›m olarak
araflt›rmalar›n›, genç araflt›rmac›lar›
yetifltirme ve toplumu ayd›nlatma
çabalar›n› takdirle izledim. Her zaman
iflini ciddiye al›yordu. Ö¤retim görevinde
ne denli baflar›l› oldu¤unu bir çok
ö¤rencisinden dinledim.

Ulaflt›rman›n hemen her alan›nda
çal›flmalar yapt›. Demiryolu mühendisli¤i
konusunda ve özellikle üstyap›
konusunda özgün ve önemli araflt›rmalar
yapt›. Çal›flmalar›yla uygulamaya katk›
sa¤lamak istiyordu. Bilimsel destek
olmaks›z›n, gönül verdi¤i
demiryollar›m›z›n sa¤l›kl› bir yap›ya
kavuflamayaca¤›n› biliyor ve bu inançla
üzerine düflen görevleri eksiksiz yerine
getirmeye çaba gösteriyordu.
Ö¤rencili¤inde gördü¤üm coflkulu
tav›rlar›n› çal›flmalar›nda da
sürdürüyordu. Ancak, bilim d›fl›

davran›fllara tepki gösteriyor, eme¤ini
esirgemeden yapt›¤› bilimsel desteklere
gereken önemin verilmemesine
öfkeleniyordu.

‹nsan olarak da çok dikkate de¤er,
olumlu niteliklerin sahibiydi.
Emeklili¤inde besteler yapaca¤›n›
söyleyerek beni flafl›rtm›flt›. Çevresiyle
iyi iliflkileri ve içten dostluklar› vard›.
Ancak, duyarl› bir yap›s› vard›. Hoflnut
olmad›¤› olaylara ve kiflilere tepkileri
aç›k ve bazen sert olabilirdi. Özellikle,
yaflam›n›n anlam› haline getirdi¤i
bilimsel çal›flmalar›yla uygulamaya katk›
sa¤lama çabalar›n› karfl›l›ks›z kald›¤›
dönemlerde, tepkileri öfkeye dönüflüyor
ve ruhunda isyan f›rt›nalar› yarat›yordu.
Bu iç dünya f›rt›nalar›n›n sa¤l›¤›n›
olumsuz etkiledi¤ini san›yorum.

Sevgili Ayd›n Erel, yaflam›n›n en verimli
ça¤›nda, daha yapaca¤› çok önemli
çal›flmalar varken sonsuzlu¤a göçmüfl
bulunuyor. Ac›m›z büyüktür. Ifl›klar içinde
yats›n.

Güngör Evren

AYDIN EREL’‹N ARDINDAN

O hocamd›, ayn› zamanda a¤abeyimdi.
Kendisini ilk Y›ld›z Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i üçüncü s›n›f ö¤rencisiyken
Toprak ‹flleri ve Tüneller dersinde
tan›m›flt›m. Davudi sesi ve s›n›ftaki
otoriter tutumuyla ö¤rencileri etkilerdi.
Odas›na girdi¤inizdeyse sevecen ve
misafirperver bir yaklafl›mla sizi
karfl›lard›. fiimdiki Mimarl›k Fakültesi
binas›n›n ikinci kat›nda 1980’li y›llar›n
ortalar›na kadar ‹nflaat Mühendisli¤i
Bölümü’nün derslikleri ve ö¤retim
elemanlar›n›n odalar› vard›. 1980-84
y›llar› aras›ndaki lisans ö¤rencili¤im
s›ras›nda bu kat›n koridorlar›nda ders
aralar›nda s›n›f arkadafllar›mla az volta

atmad›k. Koridorda yürürken Ayd›n
Hocan›n az önce oradan geçip
geçmedi¤ini pipo kokusundan anlard›k.

Ayd›n Hoca inand›¤› davalarda hep
mücadeleci olmufl, tek bafl›na da olsa
mücadelesinden vazgeçmemifltir.
Bölümün flimdiki Mimarl›k Fakültesi
binas›ndaki yerinden “zoraki” tafl›nmas›
s›ras›nda o tarihlerde (1986) büyük bir
direnç göstermiflti. Bölüm ad›na
kurumsal bu karfl› ç›k›fl›n› sonuna kadar
sürdürmüfl, Ulaflt›rma Kürsüsü bu
nedenle odalar›n› boflaltan son kürsü
olmufltu. ‹nflaat Mühendisli¤i ö¤retim
program›n›n önemli bileflenlerinden (ve

programa özgünlük katan) Toprak ‹flleri
dersinin müfredattan ç›kar›lmas›na karfl›
verdi¤i mücadeleyi de tek bafl›na
sürdürmüfltü. Sonunda ders konular›n›n
k›salt›larak da olsa Demiryolu dersinin
konular› aras›na kat›lmas›n› sa¤lam›flt›.
Demiryollar›m›z›n daha iyi bir konuma
gelmesi, sorunlar›n›n “bilimsel
yaklafl›mla” çözülmesi için çok çaba
harcad›. TCDD’ye her yeni genel müdür
atand›¤›nda, düflüncelerini, sundu¤u
raporlarla paylafl›rd›. Ne var ki, Hocan›n
bu iyi niyetli yaklafl›m› pek karfl›l›k
bulmad›. 2004 y›l›ndaki Pamukova tren
kazas›, uyar›lar›n›n dikkate
al›nmamas›n›n son ac› örne¤i oldu.

PROF. DR. AYDIN EREL HOCA ANISINA...
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Üniversite ö¤renimimde rastlad›¤›m nadir
hocalardan biriydi De¤erli Hocam Ayd›n
EREL. Hem mesafeli, hem de sevecendi.
Hem karfl›s›nda titrer, hem de çok
severdik O’nu. Dersi derste anlad›¤›m
nadir hacalardand›.

Demiryolu projesini haz›rlarken güzergah
etüdü ve projelendirilmesi konusunda
sevgili hocama nerdeyse alt› adet
güzergah önerisi sunmufltum. Her
seferinde “olmam›fl, biraz daha
çal›flmal›s›n” demiflti. Her güzergah
önerimde, bir tünel yap›lmas›na yönelik
fikirlerimi aktarsam da, hocam
“olmam›fl”› diretiyordu. Alt›nc›
güzergahtan sonra yorulmufl halimle
hocaya güzergah etüdümü sundu¤umda
“sen niye buradan bir tünel
geçirmiyorsun” dedi b›y›k alt›
gülümsemesiyle… Güzergah etüdü
konusunda anlamad›¤›m hiçbir noktay›
da b›rakmam›flt› böyle yaparak.
Bir de sözlü yapm›flt› projeye yönelik.
Odas›n›n kap›s›nda dizilen bizler kan ter

içinde beklerken, bizi tek tek makam›nda
a¤›rlam›flt›. Herkes odas›ndan ç›karken
biraz terlemifl de olsa gülümsüyordu.
Benim s›ram geldi¤inde zang›r zang›r
titriyor ve hocan›n soraca¤› sorular›n ne
olaca¤›n›n ürkekli¤iyle karfl›s›nda
beklerken, bana “lütfen otur” dedi,
makam›n› göstererek. “Oraya m›” dedim.
“Evet evet” dedi, ›srarc› samimiyetiyle…
E¤reti bir flekilde oturdum masas›na. O
bir sa¤a bir sola odan›n içinde volta
at›yor ve sanki anlatm›fl oldu¤u dersleri
tekrar ediyordu. Ortada soru yoktu.
Sürekli anlat›yordu. “Soru ne zaman
gelecek” diye içsesimle konuflurken
hocan›n tavr› ve ders anlat›r hali de
heyecan›m› yenmemi sa¤l›yordu. Sanki
bir dersteyiz ve hoca s›radan dersini
anlat›yor gibi geçiyordu, soru cevap
fleklinde bekledi¤im sözlü s›nav›.
Anlat›m aralar›nda “buna ne demifltik”
diyordu. “Bunu demifltik” dedi¤imde
“hay›r” deyip yanl›fl›m› hissettiriyor,
“evet” dedi¤imde de do¤ru söyledi¤imi
keyifli ve heyecanl› bir coflkuyla

destekleyerek anlat›m›na devam
ediyordu.

Bir çesit ders tekrar› gibi olan bu sözlü
s›nav›n› hiç unutmad›m. Çünkü o zaman
çok anlamland›ramad›¤›m bu farkl› s›nav,
belki de yaflam›n baflka bir yüzü
oldu¤unu ve günümüzü anlatmaya
çal›flt›¤›n› çok sonralar› anlayabildim:
Gö¤üslüyebilmemiz gereken önemli bir
mühendislik yaflam›m›z olaca¤›n›, bizi
nelerin bekledi¤ini, bize farkl› bir biçimde
sunuyordu…

E¤itmenlerin hayat›m›zda önemli bir yeri
oldu¤unu, böyle e¤itmenlerin
ço¤almas›n› umut ederek de¤erli
hocam›n önünde sayg›yla e¤iliyor ve
ö¤retti¤i herfley için teflekkür ediyorum.
Umar›m hissetiklerimiz ve bugün burada
yazd›klar›m›z› bir yerlerden görüyordur.
Teflekkürler ö¤retti¤iniz her harf için...

Funda KILINÇ SUVAKÇI

(Ö¤rencisi)

TEfiEKKÜRLER Ö⁄RETT‹⁄‹N‹Z HER HARF ‹Ç‹N…

Ayd›n Hoca lisans ö¤renimini 1972
y›l›nda ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nin
Demiryolu Opsiyonu’nda tamamlam›fl,
1978 y›l›nda ayn› kurumdan doktora
derecesi alm›flt›r. Doktora tezinde “Düfley
dinamik dingil yükleri alt›ndaki
demiryolu yap›s›nda, taban zeminlerinin
tafl›ma güçlerine ba¤l› olarak minimum
balast kal›nl›¤›n›n hesaplanmas›”
konusunu çal›flm›fl, ard›ndan bir y›l
süreyle Münih Teknik Üniversitesi
Ulaflt›rma Enstitüsü’nde araflt›rmalar
yapm›flt›r. 1981 y›l›nda ‹DMMA ‹nflaat
Fakültesi’nde “Belirli iflletme
koflullar›nda uygun ray tipinin
araflt›r›lmas›” adl› teziyle Doçent unvan›
ve 1989 y›l›nda YTÜ ‹nflaat Fakültesi’nde
“Demiryolu üstyap› testi ve
boyutland›r›lmas›” adl› teziyle Profesör
unvan› alm›flt›r.

Ayd›n Hoca beni akademik yaflama davet
eden kiflidir. Hocayla ilk yak›n çal›flmam
1984 y›l›n›n Bahar döneminde Bitirme
Çal›flmam› haz›rlarken olmufltu.
Elektronikle amatör olarak ilgilenmem
nedeniyle, çal›flmamda, rahmetli Prof.
Enver BERKMEN ile birlikte, demiryolu
sinyalizasyonu sistemlerini incelememi
istemifllerdi. Çal›flmam s›ras›nda her iki
hocam da benimle yak›ndan
ilgileniyorlard›. Ben o s›ralar fark›nda
de¤ildim, ama, mesle¤imin ilk tafllar›n›
döflediklerini sonradan anlad›m. Her iki
hocama da müteflekkirim. Yüksek lisans
tez çal›flmam s›ras›nda, dan›flman›m
olmamas›na ra¤men, Ayd›n Hoca benimle
yak›ndan ilgilenmifl, haftalar süren
Almanca’dan tercümeleri benim için
yapm›flt›. Doktora çal›flmalar›m s›ras›nda
da teflvik edici ilgisini esirgememifltir.

Ayd›n Hoca çok çal›flkand›. Çok say›da
ö¤renci yetifltirdi, çok say›da yay›n yapt›,
demiryolu konular›nda ülkemizdeki
birçok ilki gerçeklefltirdi. Özellikle
internetin çal›flma yaflam›na girmesiyle
demiryolu üstyap›/altyap› literatürünü
çok daha yak›ndan izlemeyi sürdürdü,
bulgular›n› elinden geldi¤ince TCDD’nin
ilgili personeliyle paylaflt›. Ancak, son
tahlilde, Ayd›n Hoca, demiryollar›m›za
çok yard›mc› olmak istemesine ra¤men,
bu arzusunun yeteri kadar gerçekleflti¤i
söylenemez. Fakat, demiryolculu¤umuza
yapt›¤› katk›lar unutulmayacakt›r.
Ayd›n Hoca art›k aram›zda yok; ama,
ad›yla müsemma önümüzü ayd›nlatmay›
sürdürüyor. Ifl›klar içinde yat sevgili
Hocam!

Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N, YTÜ
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VEFAT
• 3733 sicil numaral› üyemiz Muhterem ORTAÇ 12 Eylül 2010’da;

• 16178 sicil numaral› üyemiz V. Sad›k TÜRÜNG 24 Eylül 2010’da;

• 13321 sicil numaral› üyemiz Haluk AKGÜN 24 Eylül 2010’da;

• 20 sicil numaral› üyemiz R›dvan MERDANO⁄ULLARI 25 Eylül 2010’da;

• 1939 sicil numaral› üyemiz fiükrü SANCAR 27 Eylül 2010’da;

• 2081 sicil numaral› üyemiz Murat fiAH‹N 27 Ekim 2010’da;

• 14654 sicil numaral› üyemiz Saadettin ÖZEN’in annesi Fatma Han›m 5 Eylül 2010’da;

• 29901 sicil numaral› üyemiz Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü GENÇ’in babas› Abbas Bey 12 Eylül 2010’da;

• 32564 sicil numaral› üyemiz Ifl›l TAYDAfi’›n babas› Süleyman Bey 12 Eylül 2010’da aram›zdan ayr›lm›flt›r.

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

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Mekanik
Anabilim Dal›’nda ö¤retim

üyeli¤ini sürdüren
Pelin GÜNDEfi PINAR ve

Necla KADIO⁄LU Profesör
ünvan› alm›fllard›r.

‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiube Yönetim Kurulu

olarak tebrik ediyor ve
baflar›lar›n›n devam›n›

diliyoruz.

Tebrik

NikâhNikâh
58693 sicil numaral› üyemiz Esra AT‹KER
57195 sicil numaral› üyemiz Serkan Ka¤an ÇEL‹K ile 18 Eylül 2010’da;

49453 sicil numaral› üyemiz Hüseyin GÜNEfi,
Muhterem Ödül KALAYCIO⁄LU ile 19 Eylül 2010’da;

67246 sicil numaral› fiube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz
Ayd›n ÖZMEN, Özlem TUNA ile 25 Eylül 2010’da;

61338 sicil numaral› üyemiz Davut ERBAY, Betül TÜREL ile 9 Ekim 2010’da;

6557 sicil numaral› üyemiz Osman KOÇ’un o¤lu Tar›k KOÇ,
Selda YERÖZ ile 18 Eylül 2010’da;

8472 sicil numaral› üyemiz, Oda Dan›flma Kurulu Üyesi Murat GÖKDEM‹R’in
k›z› ‹lke GÖKDEM‹R, Diyar ARCAN ile 2 Ekim 2010’da;

15516 sicil numaral› üyemiz, ‹brahim ERO⁄LU’nun k›z›
Buket ERO⁄LU, Bülent ALTINTAfi ile 2 Ekim 2010’da;

15659 sicil numaral› fiube Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Nusret SUNA’n›n
k›z› Sinem SUNA, Sertan TERZ‹ ile 15 Ekim 2010’da;

5728 sicil numaral› üyemiz, Mete AKALIN’n›n k›z›
‹dil AKALIN, Emre ERTÜRK ile 23 Temmuz 2010’da evlendiler.

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

Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Aziz YEN‹AY ve teknik heyeti
fiubemizi ziyaret etti.
‹TÜ Afet Yönetim Merkezi ve
Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan
gerçeklefltirilecek olan “Deprem
Riski Azaltma Çal›fltay›”na yönelik
bir de¤erlendirme yap›ld›.
Toplant›ya ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nden
fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE,
Sayman Üyemiz Nusret SUNA, Sekreter Üyemiz Temel P‹RL‹ ve fiube
Sekreterimiz Rezan BULUT kat›ld›.

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANI VE HEYET‹NDEN
fiUBEM‹ZE Z‹YARET / 16 Eylül 2010

Meslekte 40 y›l yeme¤i

18 Aral›k 2010

Maslak Sheraton Oteli

Meslekte 40 y›l›n› dolduran 1970
mezunu üyelerimize yönelik 18
Aral›k 2010 tarihinde Maslak

Sheraton Otel’de “Meslekte 40 Y›l
Yeme¤i” düzenlenecektir.  Bu

gecede kendilerine plaketleri ve
onur belgeleri takdim edilecektir.
 Ayr›ca 25 y›l›n› dolduran 1985
mezunu üyelerimize de onur
belgeleri takdim edilecektir.

Kat›l›m ve detayl› bilgi için:

0212 219 99 62 - 63




