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fiubemizin Yunanistan Teknik Odas›
ile birlikte 2001 y›l›nda ilkini gerçek-
lefltirdi¤i teknik ve mühendislik top-
lant›lar›n›n devam› olarak düzenle-
nen “Türkiye’de ve Yunanistan’da
Yap› Üretimi” konulu ortak semi-
nerlerin ilk bölümü 21-22 Eylül
2006’da ‹stanbul’da; ikinci ise 28-
29 Eylül 2006’da Atina’da yap›ld›.
‹stanbul’da ‹TÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde yap›lan seminer-
de, aç›l›fl konuflmalar› bölümünde

flube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE ko-
nuflmas›nda flunlara de¤indi: “‹nfla-
at Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiu-
besi olarak 1999 y›l›ndan 2005 y›-
l›na kadar Odam›z›n laboratuar›n›n
yapm›fl oldu¤u bir de¤erlendirme
var. 1.178 binadan 6.076 karot al-
m›fl›z, alm›fl oldu¤umuz bu karotun
sonucu olarak bilindi¤i gibi bugün
7269 say›l› Afet Yasas›na ba¤l› ola-
rak ç›kar›lan, Afet Bölgelerinde Yap›-
lacak Yap›lar Hakk›ndaki Yönetme-
lik çerçevesinde yap›lar›m›z›n asgari
C20 betonundan afla¤› olmamas›
gerekiyor. Ama üzülerek ifade et-
mek gerekir ki, 1.178 binadan al›-
nan 6.076 karotun yüzde 71.4’ü-
nün C20’nin alt›nda oldu¤u, yüzde
55.2’sinin C16’n›n alt›nda oldu¤u,
yüzde 46.9’unun da C14’ün alt›nda
oldu¤u tespit edilmifltir. Ülkemiz-
deki yap›lar›n ayn› zamanda önemli
bir kalite sorunuyla karfl› karfl›ya
oldu¤unu da, bu sonuçlar, bu de¤er-

ler bir yan›yla ortaya koyuyor.
1999 depremleri sonras› Devlet
Planlama Teflkilat›, Konut Özel ‹hti-
sas Komisyonu taraf›ndan yap›lan
bir de¤erlendirme var. Bu de¤erlen-
dirme kapsam›nda “50.000 binan›n
kullan›lmaz oldu¤unu, 2001 y›l›na
kadar son 10 y›lda meydana gelen
depremlerle kullan›lmaz hale gelen
konutlar›n 1998 y›l› fiyatlar›yla de¤e-
ri sadece üstyap› olarak konutun
maliyeti dikkate al›nd›¤›nda, ülke-
miz vergi gelirlerinin yüzde 5.6’s›n›,
ülkemiz iç borç stokunun yüzde
5.75’ini, ayn› y›l konsolide bütçe
aç›¤›n›n da yüzde 18.05’ini olufltur-
du¤unu” bu raporda ifade etmifl-
lerdir...
‹nflaat Mühendisleri sadece köp-
rü, baraj, bina, yol, liman ve elektrik
santralleri yaparken, bugün art›k
sürdürülebilirli¤in tan›m›na uygun
olarak davranmalar›n›n zorunlulu-
¤unu da bilmek durumundad›rlar.
Yap›lar› tasarlarken varolan kaynak-
lar› ve do¤al çevrenin korunmas›n›
da dikkate almal›d›rlar. Y›llar önce
kaliteli ve ekonomik mühendislik,
tasar›m›n bafl köflesine oturmufl-
ken, daha sonra bu olgu maliyet,
kazanç ve çevre koruma, iki boyutlu
bir anlay›fla dönüflmüfltür. Günü-
müzde ise sürdürülebilir tasar›m›n
ekonomik olmas›, çevreyi korumas›
ve sosyal sorumluluk getirmesinin
gerekti¤inin alt› çizilmektedir. Günü-
müzde sürdürülebilir tasar›m›n in-
sanlar›n yaflam kalitesiyle de birebir
ilintili oldu¤unun alt›n› çizmek isterim.
Bu ba¤lamda, Yunanistan Teknik
Odas›’yla birlikte düzenlemifl oldu-
¤umuz bu seminerler; iki ülkede
uygulanan deprem yönetmelikleri,
standartlar ve malzeme flartname-
leri, yap› üretimi ve kalite kontrolün-

deki yasal süreçlerin ve mühendislik
e¤itimiyle ilgili mühendislerin profes-
yonel haklar›, finans yöntemleri ve
deprem öncesi yap›lmas› gereken
çal›flmalar ve haz›rl›klarla mevcut
binalar›n deprem güvenli¤i, binalar›n
güçlendirilmesine yönelik iki günlük
süre içerisinde bir çal›flmay› ortaya
koyaca¤›z. Ayn› çal›flmay› önümüz-
deki hafta da Yunanistan’da koya-
ca¤›z. Sadece teknik düzeyde de¤il,
her iki ülkenin idari ve yasal düzey-
deki yap› üretim süreçlerini de hep
birlikte sorgulamaya çal›flaca¤›z,
bunun sonuçlar›ndan yararlanmaya
çal›flaca¤›z.”

Aç›l›fl konuflmalar› bölümündeki
ikinci konuflmac› Serdar HARP (‹n-
flaat Mühendisleri Odas› Merkez
Yönetim Kurulu ‹kinci Baflkan›), ‹s-
tanbul’un olas› büyük depreme ha-
z›rl›¤›n›n devasa ve entegre bir proje
oldu¤unu belirterek, bunun için top-
lumun, devletin ve yap›lar›n haz›rlan-
mas›n›n yo¤un, maliyetli bir çal›flma
gerektirdi¤inin alt›n› çizdi.
‹MO’nun inflaat mühendisli¤i hiz-
metlerinin toplumun ç›karlar›na, uy-
garl›¤›n geliflimine zemin teflkil ede-
bilmesi için varolan yasal çerçevede
faaliyetlerini sürdürdü¤ünü belirten
Harp, “Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Belgelendirme ve Tescil Yönetme-
li¤i”nin amac›n›, “serbest çal›flan
ve inflaat mühendisli¤i hizmeti üre-
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ten kifli ve kurulufllar›n mesleki et-
kinliklerinin gelifltirilmesi, üretilen
hizmetlerin ‹nflaat Mühendisleri
Odas› ilkeleri ve ülkemizde geçerli
di¤er standartlara uygunlu¤unu,
meslek içi haks›z rekabetin önlen-
mesini, mesleki deneyim ve yeterli-
li¤in art›r›lmas›n›, ülkemizin inflaat
mühendisli¤i alan›ndaki bilimsel,
teknik kapasitesinin tespitini ve
güncelleflmesini, mesleki de¤erlen-
dirmeye esas sicillerin tutulmas›n›
ve bu konular›n denetim alt›na al›n-
mas›n› sa¤lamak amac›yla yap›la-
cak belgelendirme ve denetimlerin
usul ve esaslar›n› düzenlemektir.”
fleklinde dile getirdi.

TMMOB ‹kinci Baflkan› Hüseyin
YEfi‹L, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i’nin çok say›da ulus-
lararas› kuruluflun ve platformun
kat›l›mc›s› oldu¤unu belirtti¤i ko-
nuflmas›nda, Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i, Dünya Mühen-
dislik Lobileri Federasyonu’nun her
dönem genel kurullar›na kat›ld›¤›n›
belirterek, 4-7 May›s’ta 4. Avrupa
Sosyal Forumu nedeniyle Atina’da
olduklar›n› ve burada 200’e yak›n
TMMOB üyesi ile enerji, tar›m, sana-
yileflme, iklim de¤iflikli¤i, ve kent-
leflme konular›n›n ele al›nd›¤›n› an-
latt›. TMMOB ve Baro Odalar›n›n gö-
rüfl ve uyar›lar›n› göz önüne almadan
ç›kar›lan yasalar›n sorunu çözmek
yerine daha da karmafl›k hale getir-
di¤ini belirten Yeflil, mühendislik
e¤itimi konusunda alt yap›s› olma-
dan üniversitelerin kuruldu¤unu ve
bu üniversitelerden mezun olan
mühendis ve mimarlar›n yap› üre-
timinde görev ald›klar›na iflaret etti.
Yeflil, Adnan Menderes Üniversite-

si’nde kurulan mühendislik fakül-
tesinin iptali için, Bakanlar Kurulu
Karar›n›n iptali için dava açt›klar›n›
belirtirken, bu konuda TMMOB’nin
2003 y›l›nda yap›lan ‹kinci Mühen-
dislik Mimarl›k Kurultay›’nda al›nan
bir dizi kararla önemli ad›mlar at›l-
d›¤›n› sözlerine ekledi.

Yunanistan Teknik Odas›’ndan se-
minere kat›lan Prof. Dr. Theodos-
sios TASS‹OS, “Tekrar ebedi flehir
‹stanbul’da Türk meslektafllar›m
aras›nda bulunman›n mutlulu¤unu
yaflad›¤›m› belirtmek isterim.” diye-
rek, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Daha önceki seminer çal›flmalar›-
na kat›ld›¤›m araflt›rma programlar›
ve edindi¤im arkadafll›klar, bugünkü
ortak yeni çabam›z›n önkoflulunu
oluflturmufltur. Ayr›ca, Yunan Mü-
hendisler Odas› Baflkan› Say›n Ala-
vanos’un dostumuz Say›n Baflkan
Cemal Gökçe’nin ilk mektubunu al-
d›¤›nda ne kadar mutlu oldu¤unu
ve vakit de kaybetmeden cevapla-
d›¤›n› sizlere iletmek isterim. Böy-
lece bugün burada birlikte bulun-
mam›z›n sebeplerinden ilki, önemli
bilimsel ve mesleki konular› incele-
mek ve ikincisi, hükümetlerimize
piyasay› rasyonellefltirecek ve özel-
likle halk›n güvenlik ve refah›n› ar-

t›rmak için alabilece¤i önlemleri
önermektir. ‹nflaat Mühendisleri
Sektörü bir kez daha halk menfaati-
nin ölçüsü olmaktad›r. Semineri-
mizin baflar›l› olmas› dile¤iyle -ki
bundan eminim- sizlere yürekten
teflekkür ederim.”
‹ki gün süren ve 6 oturum gerçek-
leflen etkinli¤in ilk oturumu, Bo-
¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü
Deprem Mühendisli¤i Bölümü’nden
Prof. Dr. Nuray AYDINLIO⁄LU ve
Yunanistan Teknik Odas›’ndan Prof.
Theodossios TASS‹OS’un oturum
baflkanl›¤›nda “Kanunlar ve ‹dari
Prosedürler” konu bafll›¤›nda ger-
çekleflti. Bu oturumda Prof. Dr.
PLOUTARCHOS YANNOPOULOS
(Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
‹nflaat Bölümü ve Prof. Dr. Erkan
ÖZER (‹TÜ ‹nflaat Fakültesi) tasar›m
yönetmelikleri üzerine sunumlar›n›
gerçeklefltirdi.

Prof. Dr. Ploutarchos YANNOPOU-
LOS, Yunanistan’da yap› tasar›m›na
yönelik kullan›lan standartlar konu-
sunda bir sunum gerçeklefltirdi.
Kendi ülkelerinde kullan›lan beto-
narme standard›, deprem yönetme-
likleri ve bu yönetmeliklerin ülkele-
rindeki uygulama flekillerine de¤i-
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nen Yannopoulos, betonun ve çeli-
¤in özelliklerine iliflkin baz› bilgilere
yer verdi. Betonda deformasyondan
oluflan kay›plar ve bu deformasyon
oluflumunun etkenleri hakk›nda bil-
gilere de yer veren Yannopoulos,
dürabilite, çevresel faktörler, dep-
reme dayan›kl› yap› tasar›m›, kalite
kontrol gibi konular ve ülkelerindeki
sismik aktivite ve çelik yap›larda
uygulanacak özel uygulama kuralla-
r›n› içeren bir sunum gerçeklefltirdi.

Prof. Dr. Erkan ÖZER sunumunda
tasar›m yönetmeliklerinin geliflim
süreci, temel özellikleri ve kapsam-
lar›, Yük yönetmelikleri, Betonarme
yap› yönetmelikleri, Çelik yap› yönet-
melikleri, Y›¤ma kagir yap› yönet-
melikleri, Deprem yönetmelikleri
konular›na de¤inirken, “Tasar›m yö-
netmeliklerinin uygulanmas›nda
karfl›lafl›lan temel sorunlar ve al›n-
mas›  gereken  önlemlere  iliflkin
öneriler”, “Sorunlar”, “Öneriler” ile
Avrupa Birli¤i yönetmeliklerine (Euro-
codes) geçifl sürecine iliflkin görüfl-
lere yer verdi. “Yap›sal tasar›m yö-
netmeliklerinin amac›, yap› eleman-
lar›n›n ve yap›lar›n; belirli bir güven-
lik ve yeterli bir rijitlik alt›nda en eko-
nomik olarak tasar›m›n›n sa¤lanma-
s›d›r.” diyen Özer, Tasar›m Yönet-
meliklerinin Geliflim Süreci ve Te-
mel Özellikleri içinde “Yük yönetme-
likleri”, “Betonarme yap› yönetme-
likleri”, “Çelik yap› yönetmelikleri”,
Y›¤ma kagir yap› yönetmelikleri”,
“Deprem yönetmelikleri” üzerine
bilgiler aktard›.

‹kinci oturumu Prof. Dr. Zekai
CELEP (‹TÜ ‹nflaat Fak.) ve Prof.
Dr. Ploutarchos YANNOPOULOS

(Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü) yönet-
ti. “Standartlar ve Yap› Malzemeleri
Direktifi ve Beton ve Çelik için fiart-
nameler” konusu üzerine ‹nfl. Müh.
‹rene KAN‹TAK‹S, (Atina Ulusal Tek-
nik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i
Bölümü), Prof. Dr. Mehmet Ali TAfi-
DEM‹R, (‹TÜ ‹nflaat Fak.) ve Doç.
Dr. Y›lmaz AKKAYA, (‹TÜ ‹nflaat
Fak.) sunumlar›n› gerçeklefltirdi.

‹nfl. Müh. ‹rene KAN‹TAK‹S sunu-
munda yap› tasar›m kurallar›, çelik
ve betonun spesifik özellikleri üze-
rine bilgiler aktard›. Beton kodlar›n›n
1954’ten 2001 y›l›na kadarki gelifli-
mi üzerine bilgilere yer veren Kani-
takis, Avrupa standartlar›ndaki beto-
nun, çimento, agrega, kar›fl›m suyu
ve kar›fl›m özelliklerine de yer verdi
ve betondaki betonarme çeli¤in özel-
li¤i üzerine de 1954’ten sonraki flartna-
melerdeki de¤ifliklikleri vurgulad›.

Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R,
standartlar, Avrupa direktifleri, be-
ton-çelik flartnameleri hakk›nda bir
sunum yapt›. Avrupa standartlar›yla
Türkiye’deki eski standartlar aras›n-
daki farklara de¤indi. Çimento agre-
ga, beton katk› maddeleri ve beto-
narme çeli¤i üzerine bilgiler aktaran
Tafldemir, ‹stanbul’daki yap›lar›n
yaklafl›k yüzde 85 oran›nda ciddi

korozyonu oldu¤unu, bunun için be-
tonlar›n s›n›f›n›n ve betonun perfor-
mans›n›n artt›r›lmas› gerekti¤ini be-
lirtti. Beton hasar›n›n fiziksel neden-
lerini; don etkisi, agrega ve çimento
hamuru aras›ndaki ›s›l uyumsuzluk,
betonda rötreye duyarl› agregalar›n
kullan›lmas›, plastik rötre, kuruma
rötresi veya rötre çatla¤›, don etkisi-
ne duyarl› agregalar›n kullan›lmas›
ve yang›n hasar› olarak s›ralayan
Tafldemir, beton hasar›n›n fiziksel-
kimyasal nedenlerini, betonda çelik
donat›n›n korozyonuna ba¤l› çatla-
ma ve alkali silika reaksiyonuna
ba¤l› hasar olarak belirtti.

Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA, sunu-
muna “Sertleflmifl Betonda, Yerine
Yerlefltirilmifl Betonda Ne Tür Özel-
likler Aran›yor” bafll›¤›yla bafllad›.
Sertleflmifl Betonda Mikroyap›sal
Analizde Uyulmas› Gereken Nokta-
lar›, Betonun Yap›s› ve Bileflenle-
rinin Analizi ve Referans Örneklerle
Karfl›laflt›r›lmas›, Kullan›lan Malze-
meler, Kar›flt›rma, Yerlefltirme ve
S›k›flt›rma Metodlar›, Sertleflme
Aflamas› ve Kür ve ‹ç/D›fl Kimyasal
Hasar fleklinde s›ralayan Akkaya,
mikro yap›sal analizin beton yap›-
lar›n performans›n›n incelenmesin-
de kullan›labildi¤ini, hasarl› yap›-
larda araflt›rmalar yap›labildi¤ine
dair bilgiler verdi.
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Üçüncü oturumda, yap›lar›n inflas›
ve kalite kontrolü için yasal süreç-
ler, mevcut uygulamalar ve sorunlar
üzerine sunumlar gerçekleflti. ‹nfl.
Müh. Aris CHADJ‹DAK‹S ve Cemal
GÖKÇE’nin (‹nflaat Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›) su-
numlar›n›n yer ald›¤› bu oturumda,
Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R
(‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Fakültesi, Yap› Malzemesi Ana Bilim
Dal›) ve Vassilis ECONOMOPOU-
LOS (Avrupa ‹nflaat Mühendisleri
Konseyi Baflkan Yard›mc›s›) oturum
yöneticili¤ini yapt›.

‹nfl. Müh. Aris CHADJ‹DAK‹S, Yuna-
nistan’daki yap› üretimine yönelik
yasal uygulamalara de¤indi. Yuna-
nistan’da yap›lar›n inflas›ndaki ya-
sal süreçlerin ne oldu¤u, yap›lar›n
nerede ve nas›l infla edildikleri, in-
fla edilirken kullan›lan bina kodlar›,
yap›m dizayn›nda ve denetiminde
kimlerin yer alaca¤› konusunda bil-
giler aktard›. Yunanistan Teknik
Odas›’n›n mühendislik mesle¤inin
düzenlenmesinde önemli rol oynad›-
¤›n› ve 100.000’in üstünde mimar
mühendis üyesi oldu¤unu belirten
Chadjidakis, ifl güvenli¤i ve kalite
kontrol konusunda profesyonellerin
yükümlülüklerine de¤indi ve siste-
min yeni kanunlar ç›kar›lmas›na ih-
tiyac› oldu¤unu belirtti.

Cemal GÖKÇE sunumuna kaçak
yap›laflmaya yer vererek bafllad› ve
1999 Körfez depremi ve Düzce
depremlerinden sonra çeflitli kurum-
lar taraf›ndan haz›rlanan raporlarda
Türkiye’de konut probleminin say›-
sal olmaktan çok nitelik problemiyle
karfl› karfl›ya oldu¤unu vurgulad›.

Gökçe, imar aflar›yla yasalaflt›r›lan
kaçak yap› stoklar›n›n kentlerimizde
do¤al afetler, özellikle deprem aç›-
s›ndan büyük risk alanlar› olufltur-
du¤u, etkili bir yap› denetim sistemi-
nin kurulamad›¤› ve varolan yasal
denetim sürecinin de iflletilemedi¤i-
ni belirterek, Baflbakanl›k Konut Müs-
teflarl›¤›n›n 2002 y›l›nda yapt›¤› bir
araflt›rmaya de¤indi. Gökçe, bu arafl-
t›rmaya göre Türkiye genelinde konut
say›s›n›n % 62’sinin ruhsatl›, % 38’i-
nin ruhsats›z, konut say›s›n›n % 33’ü-
nün iskânl›, % 67 oran›nda iskâns›z
oldu¤unu, yap›lar›n % 67 oran›nda
izinsiz olarak, yasa d›fl› olarak kulla-
n›ld›¤›n› belirterek, bu araflt›rmayla,
devletin kendini kaçak yap›laflmada
tescillemifl oldu¤una dikkat çekti.

4. oturumda, “Modern sigorta ve
finans yöntemleri (mesleki sorum-
luluk sigortas›)” ve “Mühendislik
E¤itimi ve Profesyonel Haklar” bafl-
l›kl› konular üzerine sunumlar ger-
çekleflti. Oturum yöneticili¤ini Gülay
ÖZDEM‹R (‹nflaat Mühendisleri
Odas› Genel Sekreteri) ve Aris CHAD-
J‹DAK‹S (‹nflaat Mühendisi) yapt›.
Bu oturumda Theodoros DRAGH‹O-
T‹S, (Yunanistan Teknik Odas› Ge-
nel Sekreteri), Oktay ERGÜNAY
(Ulusal Deprem Konseyi Baflkan
Yard›mc›s›), Vassilis ECONOMO-
POULOS, (Avrupa ‹nflaat Mühendis-
leri Konseyi Baflkan Yard›mc›s›) ve
Prof. Dr. Yalç›n YÜKSEL (YTÜ
‹nflaat Fakültesi) sunumlar›n› ger-
çeklefltirdi. Theodoros DRAGH‹O-
T‹S’in Yunan Teknik Odas› Genel
Sekreterinin kat›l›m›n›n gerçeklefl-
memesi nedeniyle onun ad›na
Vassilis ECONOMOPOULOS bu
sunuflu gerçeklefltirdi.

Economopoulos, inflaat mühendis-
lerinin yaflamda kaliteye önem ver-
diklerini belirtti¤i sunumunda, Yu-
nanistan’da e¤itim sistemi üzerine
bilgiler aktard›. Yunanistan’da infla-
at mühendisli¤i üzerine e¤itim veren
5 üniversite oldu¤unu, ve akademik
sürenin 5 y›l oldu¤unu belirten Eco-
nomopoulos, Yunanistan Teknik
Odas›’nda 26.700 profesyonel mü-
hendis oldu¤unu belirterek, Yuna-
nistan’daki çal›flan mühendislerin
oranlar›n›, iflçi olarak çal›flan %30,5,
devlet memuru % 27,9, dan›flman-
l›k hizmeti veren % 22, özel sektör-
deki iflveren olarak hizmet veren
% 17,8 ve saha mühendisi olarak
çal›flan % 1,8 olarak belirtti.

Oktay  ERGÜNAY,  “Türkiye’de Yap›
Üretiminde Ça¤dafl Sigorta ve Fi-
nans Sistemleri” konu bafll›kl› su-
numunda Türkiye ‹statistik kurumu
verilerine göre, Türkiye’nin, 3.5 mil-
yonu k›rsal alanda ve 8.5 milyonu
belediye ve mücavir alan s›n›rlar›
içerisinde olmak üzere yaklafl›k
olarak 12 milyon yap› bulundu¤unu,
bu sto¤un % 85’ini konut amaçl›
yap›lar›n oluflturdu¤unu belirtti.
Ergünay, kent merkezlerinin ve
belediye hudutlar› içerisindeki yap›-
lar›n % 40’›n›n imar mevzuat›na ay-
k›r› veya ruhsats›z (kaçak), %30’u-
nun eski ve ciddi bak›m ve onar›ma



muhtaç oldu¤unu belirterek, toplam
sto¤un %3-5’ini terkedilmifl, k›smen
y›k›k veya kullan›lmayan yap›lardan
olufltu¤una iflaret etti.
Ergünay, toplam konut sto¤unun %
89’unun bu yolla edinildi¤ini, mev-
cut sto¤un ancak % 11’inin kurum-
sal finans  yöntemleri ile elde edildi-
¤ini ve Mortgage sisteminin Türki-
ye’nin temel sorunlar›ndan birisi
olan, alt gelir gruplar›n›n konut ihti-
yac›n› karfl›layaca¤› konusunda soru
iflaretleri oldu¤unu belirtirken, bu-
nun mülk konut sisteminin yan›
s›ra kiral›k konut sistemini de kap-
sayan, sosyal politikalar›n geliflti-
rilmesi ve etkin olarak uygulanmas›
ile mümkün olaca¤›n› sözlerine
ekledi.

“Mühendislik E¤itiminde Kalite ve
Profesyonel Haklar” konu bafll›¤›n-
da sunumunu gerçeklefltiren Prof.
Dr. Yalç›n YÜKSEL sunumuna, “üni-
versite e¤itiminin temel hedefi, tek-
nolojik geliflime uyum sa¤layabile-
cek, bilgiyi üretip yönlendirebilecek,
bilinçli mezunlar ve bilim insanlar›
yetifltirmektir. E¤itimdeki sorunlar›n
giderilmesi için öncelikle yap›lmas›
gereken eksikliklerin gerçekçi yakla-
fl›mlar ile belirlenmesidir. Bunun
yöntemlerinden biri de kalite de¤er-
lendirilmesinin yap›lmas›d›r.” sözle-
riyle bafllad›. Kalite yönetim sistemi-
nin e¤itime uyarlanmas› konusun-
da, kalite anlay›fl›n› benimseyen
bir sistemin kurulabilmesi için en
üst düzey yöneticiden bafllayarak
herkesin sisteme dahil olmas› ve
katk›da bulunmas›n›n kaç›n›lmaz
oldu¤una da de¤inen Yüksel, e¤itim
sürecinin baflar›l› bir flekilde gelifl-
tirilebilmesi için bir model oluflturu-

larak paydafllar›n net olarak tan›m-
lanmas› ve sistemde varolan hatala-
r›n geri beslemelerle belirlenip gide-
rilmesinin gerekli oldu¤unu vurgula-
d›. Yüksel sunumunda, Türkiye’de
‹nflaat Mühendisli¤i E¤itimi ve Yet-
kin Mühendislik, ‹nflaat Mühendis-
li¤i Bölümlerinin Vizyonu ve Misyo-
nu, ‹nflaat Mühendisli¤i E¤itiminde
Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sis-
temleri konular›na da yer verirken
TS-EN-ISO 9001 standard› ve e¤i-
timde kalite için gerekli kriterler ko-
nusunda bilgiler sundu.

Seminerin ikinci günü beflinci otu-
rum, “Yap›lar›n Depreme Karfl› Güç-
lendirilmesi” üzerine gerçekleflti.
Prof. Dr. Erkan ÖZER (‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi) ve Prof. Dr. Michalis
FARD‹S (Patras Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü) taraf›ndan
yönetildi. Bu oturumda, “Mevcut
Binalar›n Deprem Güvenli¤i” konusu
üzerine Prof. Theodossios TASS‹OS
ve Prof. Dr. M. Nuray AYDINO⁄LU,
(Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü
Depr. Müh. Bölümü) sunumlar›n›
gerçeklefltirirken, “Deprem Öncesi
Binalar›n Güçlendirilmesi” konusu
üzerine Prof. Dr. Michalis FARD‹S,
(Patras Üniversitesi ‹nflaat Mühen-
disli¤i Bölümü)  ve Prof. Dr. Zekai
CELEP, (‹TÜ ‹nflaat Fakültesi) su-
numlar›n› gerçeklefltirdiler.

Prof. Dr. Theodossios TASS‹OS,
“Mevcut Binalar›n Deprem Güven-
li¤i” konusunda sunum yapt›. Kamu
yap›lar› ve  di¤er yap›lar için sismik
güvenlik konusunda bilgiler aktaran
Tassios, ulusal strateji plan› kapsa-
m›nda risk de¤erlendirme, sismik
tehlike ve bina stoku konular›na
de¤indi. Tassios, pilot çal›flmalar
ve ulusal geoteknik haritalar ve risk
senaryolar› üzerine bilgiler aktard›.

Prof. Dr. Nuray AYDINO⁄LU, yeni
bina tasar›m›n› bir haz›r giyim ifline
benzeterek, mevcut binan›n güven-
li¤inin belirlenmesi ve gerekiyorsa

güçlendirilmesi iflini terzilik olarak
nitelendiren Ayd›no¤lu, binalar›n
deprem güvenliklerinin belirlenmesi,
bölge ve kent ölçe¤inde de¤erlen-
dirilmesi gerekti¤ini, sorunun teknik
boyutun ötesinde oldu¤unu, bunun
toplumsal, yönetimsel, hukuksal,
finansal, organizasyonel aç›dan de-
¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirtti.
‹stanbul için JICA Örgütü deste¤iyle
yap›lm›fl olan çal›flmay› risk de¤er-
lendirme çal›flmas› olarak niteleyen
Ayd›no¤lu, bu çal›flman›n esas ama-
c›n›n ‹stanbul’da bir deprem sonra-
s›nda acil yard›m konular›na katk›da
bulunmak, insani kay›plar›, yaralan-
malar›, ölümleri, geçici bar›nak ihti-
yaçlar›n› ortaya ç›karmak oldu¤unu
belirtti. Binalar›n deprem güvenlik-
lerinin belirlenmesinde ve güçlendi-
rilmesinde birçok güçlük oldu¤una
de¤inen Ayd›no¤lu, halk›n talebi
do¤rultusunda politikac›, mühendis,
ilgili bu konuya e¤ilebilece¤ini ve
bu konunun tart›fl›lmas› gereken
sosyo psikolojik bir konu oldu¤unun
alt›n› çizdi ve yetkin mühendislik
sisteminin hayata geçirilmesi ve
yo¤un meslek içi e¤itime ihtiyac›n
oldu¤unu belirtti.

“Deprem Öncesi Binalar›n Güçlen-
dirilmesi” konulu ikinci bölümde
Prof. Dr. Michalis FARD‹S Yunanis-
tan’daki deprem öncesi binalar›n
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güçlendirilmesi ve binalar›n sismik
de¤erlendirmesi üzerine bir sunum
gerçeklefltirdi. 1999 Atina depre-
minden sonraki yap›lar›n durumuna
yönelik bilgiler aktard› ve ülkele-
rindeki güçlendirme esaslar›na de-
¤indi.

Prof. Dr. Zekai CELEP, binalar›n güç-
lendirmeden önce, deprem güven-
li¤inin say›sal olarak belirlenmesi
gerekti¤ini, elde edilen bilgiye göre
güçlendirmeye karar verilmesi, birta-
k›m zemin bilgilerinin elde edilmesi,
gerekti¤ini belirtti. Yap›n›n kirifl, ko-
lon, perde sistemi ve malzeme sabit-
leri bilgilerinin belirlenmesinin ge-
reklili¤inin binan›n deprem güvenli¤i-
nin belirlenmesinde önemli oldu¤u-
na da de¤inen Celep, okul binalar›n›n
mimarilerinin düzgün olmas›na ra¤-
men düzgün tafl›y›c› sisteme rastla-
man›n mümkün olamayabildi¤ine
de¤inerek, y›¤ma yap›larda kullan›-
lan güçlendirme konusunda da de-
¤indi. Endüstri binalar›n›n güçlendi-
rilmesi konusunda da bilgiler akta-
ran Celep, tarihi binalar›n güçlendi-
rilmesi konusunda her tarihi binan›n
kendisine ait, kendisine has bir
problem oldu¤unu bunun için yap›-
lacak olan güçlendirme müdahale-
sinin bir çok kuruldan geçmesi gere-
kece¤inden çok dikkatli yap›lmas›
gerekti¤ine dikkat çekti. Küçük Aya-

sofya Camii’ne yap›lan hasarlar› ve
güçlendirme müdahalelerini slayt-
larla göstererek sunumuna devam
eden Celep, Tarabya Oteli’ndeki
uygulamaya da yer verdi.

Oturum yöneticileri, Oktay ERGÜ-
NAY (Ulusal Deprem Konseyi Bafl-
kan Yard›mc›s›) ve Prof. Dr. ‹rene
KAN‹TAK‹S taraf›ndan gerçekleflti-
rilen son oturumda “Deprem öncesi
yap›lmas› gerekli haz›rl›klar”, “Afet
yönetimi, risk yönetimi ve güçlen-
dirme” konusu üzerine ‹nfl. Müh.
Anastasios TSAGLAS, (Deprem
Planlama Koruma Kurumu) ve Prof.
Dr. Polat GÜLKAN, (ODTÜ ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü) sunumlar›n›
gerçeklefltirdi.

Anastasios TSAGLAS sunumunda
depremden önceki ön haz›rl›klar›n
afet yönetimi, risk yönetimi ve güç-
lendirme konular›na de¤indi. Tsag-
las, deprem politikas› üzerine ve
deprem planlama ve koruma orga-
nizasyonu için neler yap›lmas› ge-
rekti¤ine de de¤indi¤i sunumunda
halk›n e¤itimi ve planlaman›n öne-
mini vurgulad›. Deprem öncesi yap›l-
mas› gereken ön haz›rl›klar konu-
sunda bilgiler aktard›. Afet yönetimi,
risk yönetimi ve güçlendirme konu-
sunda bilgiler aktaran Tsaglas, 1983
y›l›nda kurulan Deprem Planlama

ve Koruma Organisazyonu olan
EPPO’nun (Earthquake Planning
and Protection Organization) genel
ve fiziksel çal›flmalar ve denetim
iflleri yapt›klar›na dair bilgiler vere-
rek, deprem aktivitelerinden sonra
yap›lmas› gerekenler için geçici ka-
lacak yer sorununun çözülmesi ve
zarar görmüfl bölgelerin yeniden
düzenlenmesi gibi konulara da de-
¤indi.

Prof. Dr. Polat GÜLKAN, Afet yöneti-
minde inflaat mühendislerinin çok
önemli roller üstlendi¤ini belirtti ve
bir ‹ngiliz atasözü ile sunumuna
bafllad›. “Bir evde mektup yazmak
için kullan›lan ka¤›t ne kadar incey-
se, o evdeki ailenin mali durumu
da o kadar kötü” atasözüyle bir
ülkedeki güçlendirilmesi gereken
binalar›n say›s› ne kadar çoksa,
afet yönetiminin, afet zararlar›n›n
azalt›lmas› yolunda da o ölçüde az
mesafe katedildi¤ine iflaret eden
Gülkan, son 15 sene içinde Erzin-
can, Dinar, Ceyhan, Adana ve Koca-
eli sonras›nda birçok kiflinin kendi
bilgileriyle çok fazla binay› güçlen-
dirdi¤ine dikkat çekti.
Afet zararlar›n›n azalt›lmas›n› çok
kapsaml› ve genifl bir yelpazeyi
kaplayan bir faaliyetler dizisi olarak
niteleyen Gülkan, Türkiye’deki so-
runlar›n, flartnamelerin yaz›lmas›
veya gelifltirilmesi olmad›¤›n›, bun-
lar›n uygulanmas›nda sorunlar ya-
fland›¤›n› belirtti. Gülkan, Türkiye’nin
karfl›s›nda duran en büyük problem-
lerden bir tanesinin bina stokunun
afet etkilerine, özellikle deprem et-
kilerine daha dayan›kl› hale getiril-
mesi için bir organizasyon yap›lmas›
gerekti¤ine iflaret etti.


