
fiubemizden
haber ve duyurular

fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda gerçek-
leflen söylefliye konuflmac› olarak fiükrü ASLAN (Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kat›ld›. “Dönüflüm
Alanlar› Yasa Tasar›s›” ve kente dair yap›lan planlama-
lar›n hangi yönde de¤iflti¤i üzerine bilgilerin aktar›ld›¤›
etkinlikte, bu yasan›n eski iskan yasalar›na benzerli¤i
üzerinde duruldu. Yasan›n bugüne dek küçük çapl›
gerçeklefltirilen dönüflüm projelerinin tüm ülkeye yay›l-
mas› anlam›na geldi¤ini, asl›nda yerel bir yan› varm›fl
gibi görünen yasan›n yerelden çok merkezi bir müdahale
ve bir zorlama içerdi¤ini, bölgede veya alanda yafla-
yanlar›n bu sürece hiçbir katk›s› olamad›¤›n›, yasan›n
düzeltmeden çok do¤rudan y›kma ve yerine yenisini
yapmay› amaçlad›¤›n› belirtti.

Aslan, yap›lacak gecekondu y›k›mlar› ve bu bölgede
yaflayanlar›n zorla baflka bölgelere tafl›narak kentlilefl-
tirilmesinin Avrupa’da yaflanan baflka deneyimlerin
de bizlere gösterdi¤i gibi asl›nda ifle yaramayaca¤›n›,
o bölgede yaflayan insanlar›n gerçek gereksinmeleri
ve istekleri karfl›lanmad›¤› sürece bu yeni konut bölge-
lerinin Fransa veya Almanya’daki terk edilmifl konut
alanlar›ndan bir fark› kalmayaca¤›n› belirtti.

Kent Üzerine Sosyolojik Düflünceler;
Türkiye’de Son 30 Y›lda Kentsel
De¤iflim Süreci / 13 Ocak 2007
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda ger-
çekleflen söylefliye konuflmac› olarak Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölüm Bflk.) kat›ld›. Çotuksöken,
bilginin her zaman bilgi-bilgisizlik, bilmek-bilmemek
birlikteli¤i içerisinde kendisini gösterdi¤ini, belirtirken
bunun felsefe tarihindeki örneklerine yer verdi. “Ne
zaman ki biz elefltirmeye aç›k oluruz ya da elefltiri ya-
pabiliriz, ne zaman ki fliddete baflvurmadan elefltiriye
dayal› olarak tart›flabiliriz, ne zaman ki bütün bunlarda
aç›kl›k ilkesini gözeterek bir tav›r ve tutum tak›n›r›z,
galiba o zaman kamu olmay› baflarm›fl olaca¤›z.”
diyen Çotuksöken flunlar› söyledi: “Mühendisin özne
olarak öne ç›kt›¤›, ço¤u zaman da arac›l›k etti¤i ilifl-
kilerde sahip oldu¤u pay›n anlam kazanabilmesi için
daha üst düzeyde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hem
ona olan itibar›n, sayg›n›n artmas› için, her bak›mdan
itibar›n artmas› için, yani evlerin inflaat kalfalar›na
b›rak›lmamas› için, mutlaka bir inflaat mühendisinin
elinden ç›km›fl bir projeyle yürütülmesi veya elektrik
tesisat›n›n bir elektrik mühendisinin projesinden
ç›kmas› gibi veyahut da deprem ülkesi olarak ülkemizde
jeolojik raporlarla bir jeoloji mühendisinin raporlan-

d›raca¤› bir yere yap›lmas› veya betonun kalitesinin
ölçümü için, yine o ölçümleri yapabilecek bir özne ola-
rak varsay›lmas›, yoksay›lmamas› ad›na bütün bunlarla
ilgili olarak kendi mesle¤iyle ilgili düflünecek ve bunlar›n
üzerine epey bir kafa yoracak, yapt›¤› iflin önemini daha
iyi anlayabilmesi için, mühendisin insan› ve toplumu
tan›mas› gerekiyor.” Çotuksöken mühendisin sosyolojik
verilere ihtiyac› oldu¤unu, bulundu¤u yöredeki, yap›daki
insanlar›n Türkiye’nin yap›s› gere¤i antropolojik özel-
liklerini tan›maya ihtiyac› oldu¤unu ve antropolojik ve
sosyolojik ö¤elerle ilgili belirlemelerin mühendisin
vazgeçilmez kaynaklar› olmas› gerekti¤ini dile getirdi.

‹nsan ve Toplum Bilimleri Aç›s›ndan Mühendislik / 3 fiubat 2007‹nsan ve Toplum Bilimleri Aç›s›ndan Mühendislik / 3 fiubat 2007
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fiubemiz taraf›ndan Yetkin Mühendislik Uygulamalar›
ile ilgili 17 Ocak 2007 tarihinde ‹TÜ Maçka Sosyal
Tesisleri Konferans Salonu'nda bir seminer yap›ld›.
Seminere Prof. Dr. Tu¤rul TANKUT, Prof. Dr. Günay
ÖZMEN, Cemal AKÇA, Prof. Dr. Fikret KESK‹NEL,
‹brahim HELVACI ve Taylan KARABEY kat›ld›. Seminer
fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE’nin aç›fl konuflmas›yla
bafllad›.
Dünyada ve ülkemizde mühendislik anlay›fl›n›n de¤ifl-
ti¤ini, art›k üretilen yap›larda güvenlik ve ekonomik
boyutun yan› s›ra çevre sorununun da önemli bir etken
oldu¤unu belirten Gökçe; “Yap›lar› üretirken bu yap›lar›n
uzun ömürlü olmas› da, bu yap›lar›n olmas› gereken
ömrüne ulaflmas›n› sa¤lamak da, ayn› zamanda mevcut
kaynaklar›m›z›n daha rasyonel ve do¤ru kullan›lmas›na
neden olacakt›r; yani sürdürülebilir bir çerçeveye otur-
mas›na neden olacakt›r. Demek ki sadece ‹nflaat Mü-
hendisleri olarak bir yap›y› fiziksel çerçevede üretmek
de¤il, onun gelece¤ini de, gelecekteki kuflaklar›, çocuk-
lar›m›z›n ve torunlar›m›z›n gelece¤ini yok etmemek
çerçevesinde planlamak ve yapmak zorunday›z. Bizim
iflimiz sadece yapanlarla ilgili de¤il, yapanlarla birlikte
yapm›fl oldu¤umuz ifllerin baflka taraf›n›n da oldu¤unu
bilmek gerekir. Bu ba¤lamda, varolan mühendislik bil-
gilerini do¤ru kullanmak gerekir. Ayr›ca bu bilgilerden
hareketle yeni teknolojilerin de üretilmesini arzulu-
yoruz.” dedi.
Yetkin Mühendislik Yönetmeli¤inin uygulanmas›na
yönelik, Yetkin Mühendislik Kurul üyeleri taraf›ndan
bilgilendirmeler yap›lan seminerde ‹MO Yetkin Mü-
hendislik Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Tu¤rul TANKUT
yönetmeli¤in ilkeleri, s›navlar ve müracaatta haz›rlana-
cak rapor konusunda bilgiler aktard›. Yetkin mühendis-
li¤in bir derece olmad›¤›n›, yüksek mühendis, doktor
gibi derecelerin yasa gere¤i üniversitelerde mevcut
oldu¤unu, Odan›n böyle bir derece vermesinin söz
konusu olmad›¤›n› belirten Tankut, bunun bir yetki ya

da bir üstünlük olmad›¤›n› dile getirdi ve devam etti:
“Yetkin mühendislik” sadece bir öz de¤erlendirmedir.
Ben kendimi de¤erlendirmek istiyorum, bu niyetle bafl-
vuruda bulunup bu de¤erlendirme, s›nama sistemine
giriyorum. Bunu baflar›rsam sonunda elde edece¤im
belgenin flöyle bir de¤eri var: Bu bir ‹MO, ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› referans›d›r. Oda demektedir ki, filan-
ca üyem Ahmet Bey, belli bir olgunluk düzeyine erifl-
ti¤ini kan›tlam›flt›r. Ne çerçevede? Benim kurdu¤um
bu sistem çerçevesinde. Bu bir referanst›r, bunu kul-
lanmak isteyen, de¤erlendirmek isteyen de¤erlendire-
bilecektir, yani sadece kendini kan›tlayan mühendise
bir ‹MO referans› veren bir sistemdir. De¤indi¤im gibi
zorlay›c› olmayan gönüllülü¤e dayal› ve yine de¤indi¤im
gibi toplumun benimsemesi sonunda de¤er kazanacak,
etkinlik kazanacak bir sistemdir.”

Tankut, yönetmeli¤e göre baflvuru sahibinin de¤erlen-
dirilmesinde, alan›n›n temel kavramlar› ve bu alan›n
uygulama yöntemleri aç›s›ndan de¤erlendirilece¤ini,
su mühendisli¤i, yap› mühendisli¤i, zemin mühen-
disli¤i gibi konularda baflvuru yap›ld›¤›nda bu temel
kavramlara hâkim olup olmad›¤›n›n test edilece¤ini
belirtti. Sadece bir alanda, baflvuru yapanlar›n kendi
mühendislik alanlar› d›fl›nda mühendislik uygulama-
lar›n›n meslek d›fl›ndaki, baflka mesleklerle etkileflimi,
al›flverifli, kent planlamas›yla al›flverifli, iflin sosyal
boyutuyla al›flverifli ve çevresel etkileri, do¤al kaynakla-
r›n kullan›m›ndaki sa¤l›kl› yaklafl›m aç›s›ndan ve de
enerji boyutuyla ele al›nmas› bak›m›mdan önem tafl›ya-
ca¤›n› da sözlerine ekleyen Tankut; mühendislik uygula-
mas›n›n irdelendi¤i rapor konusuna da de¤indi. Tankut,
bu kiflinin mühendislik yaklafl›m› hakk›nda bir fikir
edinmek, birikiminin ne oldu¤u hakk›nda birtak›m ipuç-
lar› elde etmek aç›s›nda önemli oldu¤unu sözlerine
eklerken, s›nav konusunda, sorulacak sorular›n yap›s›
konusunda da aç›klay›c› bilgilere yer verdi. Seminer,
soru ve cevaplarla son buldu.

Yetkin Mühendislik Uygulamalar›
17 Ocak 2007
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda ger-
çekleflen etkinli¤e konuflmac› olarak ‹nfl. Y. Müh.
Selim AKÇAHARMAN kat›ld›. Yo¤un bir kat›l›ml›n
oldu¤u seminerde; gayrimenkul de¤erleme uzmanl›¤›n›n
tan›m› ve ortaya ç›k›fl›, gayrimenkul de¤erleme uzman-
lar›n›n nitelikleri, gayrimenkul de¤erleme uzmanlar›n›n
uymas› gereken kurallar, de¤erleme uzmanl›¤› s›nav›
hakk›nda genel bilgi, de¤erleme uzmanl›¤› lisans bel-
gesi hakk›nda genel bilgi, SPK’da sicil tutmaya iliflkin
esaslar, gayrimenkul de¤erlemesi ile ilgili düzenlemeler,
gayrimenkul de¤erini tespit ederken kullan›lan prensip-
ler ve de¤erleme rapor bilgileri üzerine bilgiler aktar›ld›.
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda gerçek-
leflen söylefliye konuflmac› olarak Ulafl BIÇAKÇI (Yön-
tek Müflavirlik) kat›ld›. “Profesyonellik, tüm çal›flanlara,
tüm insanlara özgü bir fleydir. Profesyonelli¤in en
önemli ölçüsü iflinin gereklerini yapmak ve iflini iyi
yapmakt›r.” sözleriyle sunumuna bafllayan B›çakç›,
profesyonelli¤in ifl yapan herkesin benimsemesi gere-
ken bir düflünce ve davran›fl biçimi oldu¤una de¤inirken,
bu düflünce ve davran›fl biçimini “Profesyonelizm fiart-
namesi” bafll›¤› alt›nda madde madde s›ralad›.

Bireysel Baflar›da Pozitif Düflünce; Profesyonellik Nedir?
Profesyonel Kimdir? Kim De¤ildir? / 10 fiubat 2007
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‹nflaat Mühendislerinin Do¤al
Afetlerdeki Zararlar›n Azalt›lmas›nda
Çevrenin Korunmas›ndaki Rolleri
29 Ocak 2007
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Konu : KÜRESELLEfiME ve TÜRK D‹L‹
Konuflmac› : Prof. Dr. Yusuf ÇOTUKSÖKEN

  (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)
Saat : 14:00 – 16:00
Yer : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu

CUMARTES‹ SÖYLEfi‹LER‹ - 17 Mart  2007 Cumartesi 2007 Y›l› Oda Üyelik Aidat›

Oda Yönetim Kurulumuzca
2007 y›l› Üyelik Aidat› 96 YTL

olarak belirlenmifl olup fiube ve
temsilciliklerimize ödeyebilirsiniz.

Japonya ‹nflaat Mühendisleri Odas› (JSCE) Baflkan›
Prof. Masanori HAMADA  29 Ocak 2007’de Odam›z›n
davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta Hama-
da, “‹nflaat Mühendisleri'nin Do¤al Afetlerdeki Zararla-
r›n Azalt›lmas›nda, Çevrenin Korunmas›ndaki Rolleri”
konulu üyelerimize yönelik bir sunum gerçeklefltirdi.

Ayn› günün akflam› fiube yönetim kurulumuz, Prof.
Hamada ve yurtiçi, yurtd›fl›ndan gelen konuklara bir
yemek organizasyonu düzenlendi.
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Bakırköy Temsilciliği’nde Kokteyl
Bak›rköy Temsilcili¤imiz 26 Ocak 2007 tarihinde
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kokteyl
düzenledi. Kokteyle çok say›da üyemiz kat›ld›.

Bak›rköy Temsilcili¤imiz 26 Ocak 2007 tarihinde
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kokteyl
düzenledi. Kokteyle çok say›da üyemiz kat›ld›.

Sekretaryas› Odam›z taraf›ndan yürütülen ve 5-7 Aral›k 2007
tarihlerinde Ankara’da gerçeklefltirilecek “TMMOB Afet Sempoz-
yumu”nun ilk Düzenleme Kurulu toplant›s› 8 fiubat 2007 tarihinde
yap›ld›. Sempozyumda  “Ülkemizin Afete Haz›rl›k ve Müdahale
Konusunda Örgütlülü¤ünü Gelifltirmek” amac›na yönelik olarak
“Afet Politikalar›” ile “Birer Do¤a Olay› Olarak Yaflananlar›n Afe-
te Dönüflmemesi” temalar› üzerinde durulacak. Sempozyumun
Yürütme Kurulu; Serdar HARP, Alaettin DURAN, Sadi fiENTÜRK,

Özgür BOSTANCI, Muharrem TORALIO⁄LU, Sami ERCAN, Tu¤bay

KILIÇ, Oktay BOZKURT, Bülent ÖZMEN, Emin ALDEM‹R ve
Gökhan MARIM’dan oluflurken, Düzenleme Kurulu baflkanl›¤›n›
da H. Mutlu ÖZTÜRK yürütüyor.

“TMMOB Afet Sempozyumu”
ilk Düzenleme Kurulu toplant›s›n› yapt›

TEfiEKKÜR

29 Aral›k 2006
Say›n Cemal GÖKÇE

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›

“Mezunlar›m›z ve Üniversitelerimizi Sevenlerle El Ele” giriflimi çerçevesinde bafllatt›¤›m›z Mustafa ‹nan Kütüphane kampanyas›na
verdi¤iniz destek için en içten teflekkürlerimi sunar›m.
Üniversitemiz, ça¤dafl araflt›rma ortam›n›n yan› s›ra ‹TÜ’nün miras› olan yay›nlar›n daha iyi koflullarda hizmete sunuldu¤u,
sergilerin, konferanslar›n, imza günlerinin düzenlendi¤i, baz› bölümlerinin 24 saat aç›k oldu¤u, sosyal ihtiyaçlar›n karfl›land›¤›,
bat›l› örneklerinden daha ileri ifllevlere sahip olacak, bir kütüphane binas›na kavuflacakt›r.
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi ad›na yapt›¤›n›z bu ba¤›flla kütüphanemizin k›sa bir süre içerisinde tamamlanaca¤›na
ve Üniversitemiz ile ‹TÜ dostlar› aras›nda daha iyi olmas›n› özlemle bekledi¤imiz dayan›flman›n gerçekleflece¤ine olan inanc›m›z
artm›flt›r.
Deste¤inizin devam etmesi dile¤iyle tekrar teflekkür eder, sayg›lar sunar›m.

Prof. Dr. Faruk KARADO⁄AN

Rektör

fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda gerçekleflen söy-
lefliye konuflmac› olarak Doç. Dr. Do¤an fiAH‹N (‹Ü ‹stanbul
T›p Fakültesi Psikiyatri ABD Ö¤r. Üyesi) kat›ld›. fiahin, bireylerin
ve toplumun ruh sa¤l›¤›n› etkileyen en önemli faktörlerin, toplu-
mun önemli bir kesiminin açl›k s›n›r›nda yafl›yor olmas› ve sosyal
adaletin ve gelir da¤›l›m›ndaki bozukluklardan ortaya ç›kt›¤›n›
vurgulad›. fiahin, insanlar›n ruh sa¤l›¤›n›n daha iyi duruma ulafl-
mas› için, fliddetten uzak, huzur ve bar›fl içinde bir ortam›n, e¤i-
tim ve sa¤l›k hizmetlerinde eflitli¤in sa¤land›¤›, özgürce düflü-
nebilme ve bunlar› ifade edebilme olanaklar›n›n ve insanlar›n
kendi kararlar›n› kendilerinin alabildi¤i bir dünyan›n yarat›lmas›
gerekti¤ine dikkat çekti.

Kiflilik Yap›lar› ve Ruh Halleri
24 fiubat 2007

Kiflilik Yap›lar› ve Ruh Halleri
24 fiubat 2007
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BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

‹mar Müdürlü¤ü

Say› : M.34.0.‹BB.0.13.24/2006-V-3052, V5234-Gen69060 V5461, V5450/2149   29 Aral›k 2006
Konu : Sicil Durum Belgesi Hakk›nda

........... BELED‹YE BAfiKANLI⁄I’NA,

‹lgi : a) 13.04.2006 tarih; B.09.0.Y‹G.0.15.00.07/1493 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü yaz›s›
  b) 19.06.2006 tarih; 2287 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü yaz›s›
  c) 15.11.2006 tarih; R 401354, S18485 say›l› Gaziosmanpafla Belediye Baflkanl›¤› yaz›s›
  d) 30.11.2006 tarih; G 41471 say›l› Pendik Belediye Baflkanl›¤› yaz›s›

‹lgi (c) ve (d) yaz›lar ile, yap› ruhsat ifllemleri s›ras›nda proje müellifi mimar ve mühendislerden istenen sicil durum
belgesinin, Bakanl›k taraf›ndan yay›mlanan genelgelerde, 3030 kapsam› d›fl›nda kalan belediyelerde tip imar yönetmeli¤inin
gere¤i olarak istendi¤i; ‹stanbul ‹li tip imar yönetmeli¤ine tabi olmad›¤›ndan ve yürürlükteki ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i’nde sicil
durum belgesi yer almad›¤›ndan, söz konusu belgenin, proje müellifi mimar ve mühendislerden istenip istenemeyece¤i hususundaki
uygulaman›n nas›l olmas› gerekti¤i sorulmaktad›r.

Serbest çal›flan proje müellifi mimar ve mühendislerden hen proje için ayr› ayr› “oda sicil durum belgesi” istenmesi,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n yay›mlad›¤› genelgelerle ve ayn› genelgelerde aksi belirtilmesine ra¤men, belgenin vizeye tabi
tutularak düzenlenmesi ise Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil
ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i ile uygulama alan› bulmufltur.

4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunun 2. maddesinin yap› denetim kurulufllar›n›n yerine getirmekle yükümlü olduklar›
görevleri anlatan bölümünde: “a) Proje müelliflerince haz›rlanan, yap›n›n infla edilece¤i arsa veya arazinin zemin ve temel raporlar›
ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince haz›rlanarak do¤rudan kendilerine teslim edilen uygulama
projesi ve hesaplar›n› kontrol ederek, ilgili idareler d›fl›nda baflka bir kurum veya kuruluflun vize veya onay›na tabi tutulmadan, ilgili
idareye uygunluk görüflünü bildirmek. b) Yap› denetimini üstlendi¤ine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yap› ruhsat›n›n ilgili
bölümünü imzalamak, bu yap›ya iliflkin bilgileri yap› ruhsat› düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanl›¤a bildirmek.”
maddeleri yer almaktad›r.

Konuya aç›kl›k getirmek üzere, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca yay›mlanan 20.05.2002 tarih, 6-7234 say›l› genelgenin
25. maddesinde ‘Proje müelliflerince yap›lan projeler Yap› Denetim Kuruluflu taraf›ndan kontrol edilip mesuliyeti üstlenildi¤inden,
bu projeler, Kanunun 2.nci maddesi (a) bendi gere¤i, ayr›ca Mühendis ve Mimar Odalar› vize ve onay›na tabi tutulmayacakt›r.’
denilmektedir. Benzer flekilde, ilgi(a) yaz› ile, 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve Yönetmeli¤in uygulanmas› ile ilgili
Bakanl›kça ç›kart›lan baz› genelgelerle ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi için aç›klama ve de¤iflikliklerin
yap›lmas›na ihtiyaç duyuldu¤u belirtilerek, “sicil durum belgesi” konusuna “Meslek Odalar›nca, projelere oda taraf›ndan vize
verilmesi veya projelerin mesleki denetimden geçirilmesi ifllemlerinin 3194 say›l› ‹mar Kanunu, 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda
Kanun ve 6235 say›l› TMMOB Kanunu’nda yer almad›¤›, çeflitli tarihlerde yay›mlanan genelgelerde talimatland›r›lmas›na karfl›n
TMMOB’ye ba¤l› Meslek Odalar›nca, proje müelliflerince talep edilen sicil durum belgesinin düzenlenmesi için projelerinin vize ve
onaya tabi tutuldu¤u belirlenmifl olup, mevzuata ayk›r› bu ifllemin uygulamadan kald›r›lmas› gerekmektedir.” fleklinde aç›klama
getirilmifltir.

6235 Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’nun 33. maddesinde; “Türkiye’de mühendislik ve mimarl›k mesle¤i
mensuplar› mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifllerle meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisas›na uygun
bir odaya kaydolmak ve azal›k vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” ve 38. maddesinde; “Bu kanunun 33 ve 34’üncü
(Yabanc› müteahhitler veya yabanc› kurulufllar ve çal›flma izni ile yabanc› uzman çal›flt›r›labilmesiyle ilgili madde) maddelerinde
yaz›l› vecibeleri yerine getirmeyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye’de mesleki faaliyetten men
edilirler.” denilmekte olup; söz konusu kanun hükümleri gere¤ince mühendislik ve mimarl›k mesle¤ini yapmak isteyenlerin
uzmanl›¤›na uygun bir odaya kay›tl› olmalar› gerekmektedir. ‹lgili odaya kay›t olmadan mühendislik veya mimarl›k mesle¤ini
yapmak mümkün de¤ildir.

YAZIfiMALAR
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Söz konusu 6235 say›l› kanunun 28. maddesinde bulunan; “(De¤iflik. KHK 66 - 19.4.1983) Odadan ihraç edilenler süresiz
olarak, sanat icras›ndan geçici omarak men edilenler ise, men süresi içinde; hiçbir flekil ve biçimde mesleki faaliyette bulunamazlar.
Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i taraf›ndan derhal bütün ilgili yerlere ve kurulufllara duyurulur.” hükmü gere¤ince,
kay›tl› bulunduklar› odadan geçici veya sürekli ihraç edilenler bu süreler içinde mesleki faaliyette bulunamayacaklar ve bu durum,
ilgili yerlere ve kurulufllara bildirilecektir. Dolay›s›yla, mimar veya mühendisin kay›tl› bulundu¤u meslek odas›na mesle¤ini icra

etmesine dair bir engelinin bulunup bulunmad›¤›n› belirten “sicil durum belgesi”nin proje müellifi mimar ve mühendislerden

istenmesine gerek kalmayacakt›r.
4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunun 8. maddesinde, “...Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler

Bakanl›kça ilgili meslek odas›na bildirilir. Meslek odalar›, bu kifliler hakk›nda kendi mevzuat›na göre ifllem yapar.” ve 9. maddesinde,
“...Bu Kanuna ayk›r› fiillerden dolay› hükmolunan kesinleflmifl mahkeme kararlar›, Cumhuriyet savc›l›klar›nca Bakanl›¤a ve mimar
ve mühendislerin ba¤l› oldu¤u meslek odalar›na bildirilir.” hükmü yer almakta ve benzer flekilde, 12/08/2001 tarih, 24491 say›l›
Yap› Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i Sicillerin Tutulmas› ve Yap›lara Sertifika Verilmesi konusundaki 5. bölümünde
“Üst üste iki y›l olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri Yap› Denetim Komisyonunca iptal edilir, durum ilgili
meslek odalar›na bildirilir.” denilmektedir. Ayr›ca, 3194 say›l› ‹mar Kanununun 42. maddesinde “...‹lgili idarenin Cumhuriyet
Savc›l›¤› arac›l›¤›yla sulh ceza mankemesine baflvurmas› üzerine, bu mahkemelerce ayr›ca, yukar›daki f›kralara göre ceza verilen
fenni mesuller ve müteahhitler hakk›nda bir y›ldan befl y›la kadar meslekten men cezas›na da hükmolunur. Bu husustaki mahkeme
kararlar› ilgili idarelerce Bakanl›¤a ve meslek mensubunun ba¤l› oldu¤u meslek teflekkülüne bildirilir.” hükümleri bulunmakta olup,
söz konusu kanunlar uyar›nca haklar›nda kesinleflmifl mahkeme karar› bulunan meslek mensuplar› ilgili meslek odas›na bildirilecektir.
6235 say›l› kanun uyar›nca TMMOB taraf›ndan geçici veya kesin süreli ihraç edilenler bütün ilgili yerlere ve kurulufllara

bildirilecektir.

Yukar›da aç›klanan ilgili kanunlarda, mimar veya mühendisin kay›tl› bulundu¤u meslek odas›na mesle¤ini icra etmesine
bir engelinin buyunup bulunmad›¤›n› belirten “sicil durum belgesi”nin proje müellifi mimar ve mühendislerden istenmesi konusu
yer almamaktad›r.

Ayr›ca, her proje için ayr› sicil durum belgesinin al›nmas› durumunda 6235 say›l› Kanunun 29. maddesinde geçen “Muvakkaten
sanat icras›ndan men olunanlar sanatlar›n› icraya devam ederlerse cezalar› bir misil daha art›r›l›r.” hükmü geçersiz kalacakt›r.

25933 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve
Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin mesleki denetimin yap›lmas›nda uyulacak esaslarla ilgili 18. maddesinde “Mimar taraf›ndan
üstlenilen mimarl›k hizmetlerinin, bütün alanlar› ve ifl aflamalar› için talep edilmesi durumunda; ilgili mimarl›k hizmetine iliflkin
flartname hükümlerine uygun olarak mesleki denetim ifllemi yap›l›r.” denilmektedir.

‹lgi (b) yaz› ile, “gerek proje müelliflerinden, gerekse fenni mesullerden, her ifl için iflin ad› yaz›l› sicil durum belgesi
istenmesi, gerek tip imar yönetmeli¤inin 57 ve 58’inci maddeleri, gerekse 132 say›l› TSE Kurulufl Kanunu uyar›nca uyulmas›
zorunlu standart olan TS 8737 Yap› Ruhsat› Formu standard› ve TS10970 say›l› Yap› Kullanma ‹zin Belgesi standard›na kurala
ba¤land›¤›ndan, ayr›ca; büro tescili, 6235 say›l› kanunun 38. maddesinde geçen mesle¤ini yapmas›na bir engel bulunup
bulunmad›¤›, fenni mesuller aç›s›ndan yönetmelikte getirilen m2 s›n›rlamalar›n›n kontrolü, idarelerce düzenlenen, ifl bitirme
belgelerinin toplam özeti, yap› denetim kurulufllar› çal›flanlar›n›n ayr›ca fenni mesuliyet üstlenip üstlenmedi¤i ve mesle¤ini
serbest olarak icra edenlerin y›l› içinde, proje ve yap›m süresinde ticari mevzuatla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤i,
kayd›n›n devam edip etmedi¤i ve haks›z rekabete neden olup olmad›¤› husular›n›n takibinde gerekli bir belge oldu¤undan, bu
belgenin tarih ve say›s›n›n yap› ruhsat› formunun 77,78. yap› kullanma izin belgesinin 84,94’üncü bölümlerine ifllenmesi
gerekmektedir.” denilmektedir.

Tip imar yönetmeli¤i, 3030 say›l› kanun kapsam› d›fl›nda kalan belediyeler için düzenlenmifl bir yönetmelik olup, Büyükflehir
Belediyeleri s›n›rlar› içinde uygulanmamaktad›r. ‹stanbul ‹li için ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i geçerlidir. Ayr›ca, tip imar
yönetmeli¤indeki söz konusu maddeler, ‘kanuna ve mevzuata ayk›r› uygulama nedeniyle faaliyetleri süreli olarak k›s›tlanan fenni
mesuller’ ve ‘kanuna ayk›r› uygulama nedeniyle süreli olarak haklar› k›s›tlanan proje müellifleri’ ile ilgilidir.

3194 say›l› ‹mar Kanununun 44 ve 38. (”...Yap›lar›n mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplar›n›n haz›rlanmas›
ve bunlar›n uygulanmas›yla ilgili fenni mesuliyetleri uzmanl›k konular›na ve ilgili kanunlara göre mühendisler, mimarlar ile görev,
yetki ve sorumluluklar› yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamlar› deruhte ederler”) maddeleri gere¤ince haz›rlanan 19.11.1985
tarihli ‹stanbul’da Halihaz›r Harita Al›m›n› ve Uygulama Haritas›n› ve ‹mar Planlar›n›n Yap›m›n› Yükümlenecek Müellif Kurulufllar›n›n
ve Fen Adamlar›n›n Fenni Mesuliyetleri ve Özel ‹nflaat Yapanlar›n Sicillerinin Tutulmas›na ‹liflkin Yönetmeli¤in 6.01 maddesi, “Fen
adamlar›n›n ‹mar Mevzuat› ile ilgili plan, proje, uygulama, fenni mesuliyetlerinin esas ve usullerinin belirlenmesi, tescilleri ve
sicillerinin tutulmas› ifllemlerini ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› sürdürür”, 6.02 maddesi, “‹lçe Belediye Baflkanl›klar›n›n
Fen Adamlar›n›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› tescil bürosundan kay›t görmemifl bulunanlar›n ‹mar Mevzuat›na iliflkin
hizmetlerini kabul edemezler”, 6.03 maddesi “Fen adamlar›n›n yükümlenecekleri teknik uygulama sorumlulu¤una iliflkin hususlar›
belirlemeye ve fen adamlar›na verilecek T.U.S belgelerini düzenlemeye ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› yetkilidir” hükümleri
bulunmaktad›r.
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5216 say›l› Yasa kapsam›nda ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar mevzuat› aç›s›ndan denetimini kolaylaflt›rmak, proje
müelliflerinin haklar›n› korumak olup, proje müellifleri projelerini tescil ettirerek kay›t alt›na al›nmakta, proje üzerinde yasal
haklar› kazanmaktad›r. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi yetki alan›m›z içinde yap›lan her proje ve inflaat hakk›nda bilgiler tek bir
elde toplanarak denetim görevimizin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.

TUS ve tescil ifllemleri Baflkanl›¤›m›zca 3194 say›l› ‹mar Kanununa göre yap›lmakta iken, 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda
Kanunun 12.08.2001 tarihinde yürürlü¤e girmesi ile birlikte Baflkanl›¤›m›z ve ilgili ilçe-ilk kademe belediyelerince, tescil ifllemleri
ile 4708 say›l› Yasa kapsam› d›fl›nda kalan yap›lar›n TUS ifllemleri yap›lmakta olup, ilgili yap› denetim kurumlar› imar mevzuat›
aç›s›ndan denetlenmektedir.

Bay›nd›rl›k ve ‹sktan Bakanl›¤›’n›n 13 A¤ustos 2001 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren, 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda
Kanun’un uygulanmas›nda meydana gelen tereddütlerin giderilmesi için yay›nland›¤› genelgede, “1- TS 8737, “Yap› Ruhsat›”
ve TS 10970 “Yap› Kullanma ‹zin Belgesi” Formlar›n›n, 13 A¤ustos 2001 tarihinde yürürlü¤e giren 4708 Say›l› Yap› Denetimi
Hakk›nda Kanun’un amir hükümleriyle baz› k›s›mlarda uyum sa¤lamad›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu nedenle; denetlenecek yap›ya iliflkin
teknik bilgiler ile yap›n›n denetimini üstlenecek yap›ya iliflkin teknik bilgiler ile yap›n›n denetimini üstlenecek denetçi
mimar/mühendis ve yard›mc› kontrolün kiflisel bilgileri ile imzalar›n› tafl›yan, yap› denetim kuruluflunca imzal› form, Bakanl›¤›m›zca
tasdikli “Yap›ya ‹liflkin Bilgi Formu” ekinde idarenize intikal ettirilecektir. Bu nedenle denetçi mimar/mühendis ve yard›mc›
kontrol elemanlar›n›n “Yap› Ruhsat›”n›n 85’inci ve “Yap› Kullanma ‹zin Belgesi”nin 86’nc› bölümlerini imzalamalar›na gerek
bulunmamaktad›r.” denilmekte olup, benzer flekilde, 4708 say›l› kanunun 2. maddesinin a bendi gere¤i, yap› ruhsat›n›n 77,83
ve yap› kullanma izin belgesinin 84,94’üncü bölümlerinin doldurulmas›na gerek bulunmamaktad›r. Söz konusu bölümlerde ‘oda
belge no’ istenmekte olup, belgenin düzenlenme flart› olarak; Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› genelgelerinde “TMMOB’a ba¤l› meslek
odalar›nca sicil denetim belgesi düzenlenmesi aflamas›nda, sadece yap› projelerinin vizelenmemesi veya mesleki denetim yap›lmamas›,
vize ve mesleki denetim ifllemlerine iliflkin harç ve bedel al›nmamas› gibi nedenler öne sürülerek sicil denetim belgesi düzenlenmemesinin
mevzuata ayk›r› oldu¤u, vize anlam›na gelen mesleki denetim uygulamas› yapmalar›n›n yasal dayana¤› olmad›¤›” hususunun
Dan›fltay kararlar›na konu oldu¤u duyurulmufl olmas›na ra¤men, TMMOB ilgili yönetmeli¤inde mesleki denetimin yap›lmas›nda
uyulacak esaslara dair 18. maddesinde “...talep edilmesi durumunda ...proje mesleki denetimini yapar ve mimari proje sicil durum
belgesi düzenler” fleklinde ifade edilmesinden dolay› odalar taraf›ndan söz konusu yönetmelik maddesine göre haz›rlanm›fl
belgenin istenmesi kanunu ayk›r›l›k oluflturmaktad›r. Sadece yap› izin ve yap› kullanma izin belgesinde “sicil durum belgesi”
sütunu bulunmas› gerekçesiyle, bu belgenin proje müellifi mimar-mühendislerden istenmesi mevzuata uygun de¤ildir.

Yap› denetim kurulufllar› çal›flanlar›n›n ayr›ca fenni mesuliyet üstlenip üstlenmedi¤i, kayd›n›n devam edip etmedi¤i ve
haks›z rekabete neden olup olmad›¤› hususlar›n›n takibi konusu, 20.05.2002 tarihli genelgenin 26. maddesinde “Yap› Denetim
Kurulufllar›, ilgili meslek odas›nca her y›l için yenilenmifl büro tescil belgesi bulunmayan proje müelliflerinin projelerini kabul
etmeyecektir. ‹lgili idarelerde bu kontrolu yap›lacakt›r.” denilerek aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.

TS 10970 Yap› Kullanma ‹zin Belgesinin aç›klamalar bölümünde belirtilen hüküm çerçevesinde; ilgili idareler taraf›ndan
Yap› Ruhsatlar›n›n onayl› bir örne¤i ilgili meslek odas›na gönderilecektir. Ayr›ca, 20.05.2002 tarihli genelgenin 24. maddesinde
‘talep halinde Yap› Denetim Kurulufllar› taraf›ndan da Yap› Ruhsatlar›n›n birer sureti ilgili meslek odas›na verilebilecektir.’ denildi¤inden
ilgi (b) yaz›da belirtilen onaylanan söz konusu belgelerin bir örne¤inin ilgili meslek odas›na gönderilmemesi sonucunda
usulsüzlüklerle karfl›lafl›laca¤› endiflesi yersizdir.

Yukar›da aç›kland›¤› üzere, meslek odalar›nca sicil durum belgesi düzenlenmesi aflamas›nda, yap› projelerinin vizelenmemesi
veya mesleki denetim yap›lmamas›, vize ve mesleki denetim ifllemlerine iliflkin harç ve bedel al›nmamas› Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’n›n genelgeleri ve 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanunda aç›kça belirtilmifl olmas›na karfl›n, TMMOB ilgili
yönetmeli¤inde bu yönetmeli¤in dayand›¤› kanunda dayana¤› bulunmayan, 4708 say›l› kanunla ve genelgelerle çeliflen, mesleki
denetim ve vize ifllemini sicil durum belgesinin düzenlenmesi için ön flart olarak belirleyen maddeler içermesi ve uygulaman›n
da bu yönetmelik maddelerine göre yap›lmas› nedeniyle sicil durum belgesinin proje müelliflerinden istenmesi 4708 say›l› Kanuna
ayk›r› uygulamalara sebep olmaktad›r. Esasen “oda sicil durum belgesi”nin proje müelliflerince al›nmas› de¤il, 6235 say›l› TMMOB
Kanunu gere¤i meslek odalar› taraf›ndan cezai bir durum meydana geldi¤i takdirde ilgili yerlere ve kurulufllara duyurulmas›
gerekmektedir.

‹lgili Kanun ve yönetmeliklerden ç›kar›lan sonuçlar ve konuyla ilgili Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n genelgeleri ile
getirilen aç›klamalar ve 5216 say›l› kanunun 27. maddesi do¤rultusunda, proje müellifi mimar veya mühendislerden ‘sicil durum
belgesi’ talep edilmemesi gerekti¤i hususunda bilgi al›nmas›n› ve gere¤ini arz/rica ederim.

‹rfan UZUN

  Baflkan a.

  Genel Sekreter Yard›mc›s› V.
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Say› : 34.00633 23.01.2007
Konu : Sicil Durum Belgesi Hk.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›

‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Saraçhane/‹stanbul

‹lgi : a) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün 29 Aral›k 2006
  gün, M.34.0.‹BB.0.13.24/2006 - V-3052, V5234-Gen69060, V5461, V5450 / 2149 say›l›, Sicil Durum Belgesi
  hakk›nda yaz›s›;
  b) T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün 08.07.2002 tarih ve 13946 Say›l›

Genelgesi
  c) T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün 02.06.2004 tarih, 80692 say› ve Yap› Ruhsat› ve Yap›

Kullanma ‹zin Belgesi konulu yaz›s›,
  d) T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün, 26.05.2004 tarih ve

B.09.0.TAU.0.15.00.00.340792204-5604 Say›l› yaz›s›,
  e) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Planlama ve ‹mar DaireBaflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün 03.11.2004 tarih

2561 Say›l› yaz›n›z
  f) TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu’nun 17.01.2005 tarih ve 03/626
  Say›l› yaz›s›
  g) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Planlama ve ‹mar Daire Baflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün 28.01.2005 tarih 3240

Say›l› yaz›n›z
  h) ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i
  i) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün 07 Kas›m 2001 tarih, 2565 - 25742

Say›l› genelgesi,
  j) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün 05 Temmuz 2006 tarih, 1378 say›l›

Sicil Durum Belgesi konulu yaz›s›,
  k) T.C. Dan›fltay 6. Dairesi 2003/8223 Esas ve 2005/5874 numaral› karar›;
  l) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün 13 Kas›m 2002 tarih, 1951 - 22823

Say›l› görüfl yaz›s›;

Konu : ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün;
‹lgi (a) 29 Aral›k 2006 gün, M.34.0.‹BB.0.13.24/2006 - V-3052, V5234-Gen69060, V5461, V5450 / 2149 say›l›, Sicil Durum
Belgesi hakk›nda yaz›s› ile;

Yap› Ruhsat› düzenlenmesi aflamas›nda Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü ile ‹lçe ve ‹lk Kademe Belediyeleri taraf›ndan Sicil Durum
Belgesi aranmamas› Hk.

T.C. ‹stanbul  Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün ilgi (a) yaz›s› ile, görev
alan› içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerine, Yap› Ruhsat› düzenlenmesi aflamas›nda, proje müelliflerinin meslek odalar›ndan
alacaklar› ‘’Sicil Durum Belgesi’’ne gerek olmad›¤› bildirilmifltir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ile buna ba¤l› Meslek Odalar›, Anayasam›z›n 135. maddesine göre kurulmufl kamu
kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar›d›r. Kurulufl yasas›nda da tan›mland›¤› gibi temel çal›flma anlay›fl› mimarl›k ve mühendislik
faaliyetleri ile ilgili alanlarda toplum ve ülke yararlar› do¤rultusunda resmi makamlar ve öteki kurulufllar ile iflbirli¤i yaparak
gerekli yard›mlarda ve önerilerde bulunmakt›r.

‹lgi (b) Genelgede de belirtildi¤i flekilde Yap› Ruhsat› ile Yap› Kullanma ‹zin Belgesine konu ifl için uzmanl›k konusuna uygun
olarak mimar veya mühendis meslek adam›n›n ad›, soyad›, oda sicil numaras›, büro sicil numaras›, sigorta, vergi (kurulufl ise
kurulufl) numaras›, uzmanl›k konusuna uygun fenni mesuliyet üstleniyor ise sorumlulu¤unu üstlendi¤i ifller ile yeni iflin toplam
m2’leri, 3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 42, 6235 Say›l› Kanunun 38. maddelerinde belirtilen mesle¤ini icra etmesine bir engelinin
bulunup bulunmad›¤›n› belirten üyesi oldu¤u meslek odas›nca düzenlenen “Sicil Durum Belgesi”nin numaras› yaz›lmak durumundad›r.

‹lgi (c) yaz› ile ‹çiflleri Bakanl›¤›’nca, Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerinin düzenlenmesi s›ras›nda karfl›lafl›labilecek
usulsüzlüklerin önüne geçilebilmesi için, Bakanl›¤›n 25.07.2002 tarih ve B050MAH0650002/80855 say›l› genelgesi ile birlikte
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nün ilgi (d) yaz›s› bir defa daha hat›rlat›lmakta
olup, ilgi (e) yaz›n›z ile de konu bir kez daha 32 ilçe, 41 ilk kademe belediyesi ve Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’ne bildirilmifltir.
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‹lgi (f) yaz› ile de Sahte Projelerin Önlenmesi ve Sicil Dosyalar›n›n tanzim ve takibi konular›nda yaflanan sorunlar ve öneriler
do¤rultusunda yaflanan sorunlar› aflmak amac› ile yap›lan düzenlemeler ›fl›¤›nda taraf›n›zca ilgi (g) yaz›n›z ile konu bir kez daha
32 ‹lçe ve 41 ilk kademe belediyesi ve Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’ne bildirilmifltir.

Sicil Durum Belgesi, meslek odalar› taraf›ndan her proje için ayr› ayr› düzenlenmekte oldu¤undan, meslek mensubu hakk›nda
güncel ve yeterli bilgileri içermekte, böylece ruhsat ifllemleri s›ras›nda olabilecek her türlü suistimali önleyerek, mesleki sorumlulu¤u
sa¤lamaktad›r. Yukar›da bahsetti¤imiz ilgi yaz›lar da konunun önemi hakk›ndad›r.

Durum böyleyken, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nce ve kimi belediyelerce, ruhsat ifllemleri
esnas›nda mimari, statik, makine ve jeolojik proje müelliflerinin, Odalar›nca düzenlenmifl ‘’Sicil Durum Belgesi’’ aranmamakta
ya da  sadece ilgi (i) ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i’nde belirtilen “Proje Sorumluluk Beyan›” belgesini düzenleyerek notere tasdik
ettirmeleri istenmifl bulunmaktad›r.

Mimar ve Mühendislerin sicillerini tutmakla yükümlü meslek odalar›n›n düzenledi¤i “S‹C‹L DURUM BELGELER‹”nin, Yap›
Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesi düzenlenmesi s›ras›nda aranm›yor olmas› telafisi imkâns›z sorunlar yaratacakt›r.

Kald› ki Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›’n›n, Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin Yap› Ruhsat› Düzenlemesi aflamas›nda Sicil
Durum Belgesi aramamas› yönündeki meclis karar›na iliflkin, 05 Temmuz 2006 gün, 1378 say›l›, ilgi (j) yaz›s›nda;

‘’ ‹lgili idarelerce projelerin incelenmesi, Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerinin onaylanmas› aflamas›nda, 08.07.2002
Tarihli Genelgede belirtildi¤i üzere, ilgili meslek odas›nca o ifl için sicil durum belgesi istenmemesi, sicil durum belgesinin tarih
ve say›s›n›n Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesinin ilgili bölümüne yaz›lmamas› ve onaylanan Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma
‹zin Belgelerinin bir örne¤inin ilgili meslek odalar›na gönderilmemesi. kamu yarar› ve kamu hizmetine ayk›r›l›klara neden olmakta,
kamu hizmetinin yetkili mimar. mühendisler taraf›ndan yerine getirilmesi hususunda sorunlara yol açmaktad›r. Düzenlenen sicil
durum belgesi ile ilgili idareler Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerinde yer alan ihtisas ayr›m›n›, meslek adamlar›n›n
mesle¤ini icra etmesine engel bir durumun olup olmad›¤›, fenni mesuliyetler için Tip ‹mar Yönetmeli¤inin 58. maddesinde
aç›klanan m2 s›n›rlar›n›n içinde kal›p kalmad›¤› hususlar›nda, kamu denetimini ve kamu görevini yerine getirmektedir. Ayr›ca
ilgili idarelerce düzenlenen Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerinin birer örne¤inin ilgili meslek odas›na gönderilmesi
zorunlulu¤u ile, meslek odalar› kendilerini ilgilendiren form ve belgelerle, kendilerince düzenlenen sicil durum belgelerini
karfl›laflt›rarak ilgili idareleri uyaracaklar› gibi, uzmanl›k ay›r›m›na uyulmaks›z›n idareleri yan›ltan meslek adamlar› hakk›nda 6235
say›l› TMMOB Kanunu kapsam›nda gerekli cezai ifllemlerin yap›lmas›n› sa¤lamakla da görevlidir. Bunun yan› s›ra 3458 say›l› Kanun
uyar›nca mesle¤i icra etme yetkisi olmadan mimarl›k ve mühendislik hizmetlerini yerine getirmek isteyenlerin de engellenmesi
sa¤lanm›fl olacakt›r. Mimarl›k ve mühendislik hizmetleri sadece il veya belediye s›n›rlar› ile s›n›rl› olarak yap›lmad›¤›ndan,
belediyelerin ve valiliklerin böyle bir görevi üstlenmesi de mümkün de¤ildir.

‘’Belediyelerin ve Valiliklerin yap› ruhsat› ve yap› kullanma izin belgesi düzenleme koflullar›na iliflkin herhangi bir görevi
bulunmamaktad›r. Bakanl›¤›m›z dâhil bütün kamu idarelerinin bu kurallara uymalar› zorunludur. Büyükflehir Belediyelerinin bu
konuda yönetmelik haz›rlama yetkisi bulunmad›¤› gibi bu genel kural› de¤ifltirme yetkisi de 5216 Say›l› Kanunla verilmemifltir.’’

‘’Sicil durum belgesinin istenilece¤ine dair hükmün, Belediye Meclisi Karar› ile kald›r›lmas› ise yukar›daki aç›klamalarda da
belirtildi¤i gibi, ruhsat düzenleyen idarelerce bu belgenin aranmayaca¤› ve bu belgenin tarih ve say›s›n›n varsa numaras›n›n

yap› ruhsat formu ve yap› kullanma izin belgesine ifllenmeyece¤i anlam›na gelmemektedir. Aksi takdirde form ve belge usulüne

uygun ve do¤ru olarak doldurulmam›fl olaca¤›ndan, genelgelerimizde  ve muhtelif yaz›lar›m›zda da belirtildi¤i gibi hukuken

geçerlili¤i de bulunmayacakt›r. Bu konuda ruhsat düzenlemeye yetkili idarelere yasalarla herhangi bir görev  de verilmemifltir.
Sicil Durum Belgesi konusu Dan›fltaya yap›lan itirazlar üzerine Dan›fltay 6. Dairesince incelenmifl, hukuka uygun oldu¤una ve
kamu yarar› bulundu¤una karar verilmifltir. Ayr›ca bugün için evrensel hizmetler kapsam›nda olan, mimarl›k ve mühendislik
hizmetleri yerine getiren mimar ve mühendislerin sicillerinin yerel idarelerce ayr› ayr› tutulmas› da söz konusu de¤ildir.’’

Denilerek konunun önemi ve zorunlulu¤u bir kere daha hat›rlat›lm›flt›r.

Standart Yap› Ruhsatlar›nda “3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ifllemleri tamamlanm›fl olup, yap› sahibinin,

müteahhidinin, flantiye flefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yap› denetim kuruluflunun yetkili yap› sorumlular›n›n

imzalar› al›narak YAPI RUHSATI verilmifltir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuat› kapsam›nda belirlenen sorumluluklar ve

ilgililer aras›nda yap›lan ruhsat eki sözleflmeler aç›s›ndan taahhütname niteli¤i tafl›maktad›r” aç›klamas› yer almaktad›r.

Ayr›ca ilgi “h” yaz› ile Büyükflehir Belediye Baflkanl›klar›na gönderilen Standart Yap› Ruhsat› ekindeki DUYURU nun 14.
maddesi “proje müelliflerince at›lan imzalar, Ruhsat eki projelerinin ‹mar Kanununa, ‹mar Plan›na, fen, sa¤l›k, sanat

kurallar›na, Türk Standartlar›na ve tüm mevzuat hükümlerine uygun oldu¤unu idareye taahhüt etmektedir.” fleklindedir.
Bu uygulama, ilgili belediyeler taraf›ndan düzenlenece¤i belirtilen ve proje müelliflerinin imzas› bulunan Standart Yap›

Ruhsat› kullan›lmas›na iliflkin tebli¤e ayk›r›l›k teflkil etmektedir.
Yap› Ruhsat› belgeleri düzenlenirken belediyelerin ilgili birimlerince, Sicil Durum Belgesi aranmamas› Yap› Ruhsat› Belgesi’nin

79 numaral› bölümünü geçersiz k›lmaktad›r.
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Ayr›ca ilgi (a) yaz›da, meslek odalar› taraf›ndan düzenlenen sicil durum belgeleri ile odalar›n›n üyelerine yönelik olarak
uygulad›¤› mesleki denetim hakk›nda yanl›fl bir kan› oldu¤u görülmektedir. Aç›kl›kla ifade etmek gerekir ki, meslek odalar›n›n
mesleki denetim uygulamas› farkl›l›k göstermekle birlikte, meslek odalar›n›n hiçbirisinde ‘’sicil durum belgesi’nin önkoflulu olarak
uygulanmamaktad›r.

Odalar›n uygulad›¤› mesleki denetim, hiçbir koflulda idarenin sorumlulu¤undaki ya da 4708 say›l› Yap› Denetim Kanunu ile,
idareler yard›mc› olmak üzere kurulmufl olan Yap› Denetim Kurulufllar›n›n sorumlulu¤undaki onay ya da vize olarak alg›lanmamal›d›r.
Bu uygulama tamamen, yap› sahibi veya müteahhidi ile ilgisi olmayan, 6235 say›l› TMMOB Yasas› uyar›nca oda ile üyesi aras›ndaki
iç hukuk düzenlemesidir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde yap›lan mesleki denetim uygulamas›nda, T.C. Dan›fltay Alt›nc› Dairesi’nin ilgi (k) 2003/8223
Esas ve 2005/5874 numaral› karar›nda da belirtildi¤i gibi hukuka uyarl›k bulunmakta ve T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n
ilgi (l) yaz›s›nda da aç›kland›¤› gibi;

Anayasa’s›n›n 135. maddesine göre Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur.
6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’nun 2/b maddesinde; mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n,
müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini
sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak üzere meslek
disiplinini ve ahlak›n› korumak için gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde bulunmas› gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Kanuna dayan›larak Birlik taraf›ndan tüzük ve yönetmelikler ç›kar›lm›flt›r. Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ile Birli¤e ba¤l›
meslek odalar› yönetmelikleri uyar›nca meslek odalar›n›n ilgili meslek odas›na kay›tl› üyeleri mesleki aç›dan denetleme ve Kanunda
yer alan hükümlere ayk›r› hareketleri görülenlerle meslekle alakal› ifllerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara
sebebiyet veren veya meslek fleref ve haysiyetini muhil durumlar› tespit olanlara gerekli cezalar› verebilece¤i de Kanunun 26.
maddesinde hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hükümler uyar›nca mimar ve mühendisler üyesi olduklar› meslek odas› mevzuat›na ve
kararlar›na uymak zorundad›r.

6235 say›l› TMMOB Kanunu ile meslek odalar›n›n yetki ve sorumluluk alan›nda olan üyelerinin sicil kayd›n›n tutulmas› konusu,
T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤› ‹mar Müdürlü¤ü’nün ilgi (a) yaz›s›nda, idarenin
yetkisinde gibi gösterilerek ve sadece meslek adam›n›n ceza al›p almad›¤›yla s›n›rl› oldu¤undan bahsedilerek yanl›fl bilgi
içermektedir. Mesleklerini serbest olarak icra eden mimar ve mühendislerin sicil kay›tlar›n› tutma sorumlulu¤u, Anayasan›n 135.
maddesi uyar›nca ve 6235 say›l› TMMOB Kanunu ile ilgili meslek odas›n›n sorumlulu¤unda olup sadece üyenin ceza al›p almad›¤›n›
de¤il, üyenin tüm mesleki faaliyetleri ile birlikte, mesleki geliflimi, etkinlikleri, bilimsel, akademik çal›flmalar›, gibi mesleki
etkinlikleri içerisindeki bir çok alan› içermektedir.

Yukar›da aç›klanan ilgi yaz›larda da belirtilen ve proje müelliflerinin ba¤l› bulunduklar› Meslek Odalar›ndan ald›klar› Proje
Müellifi Sicil Durum Belgesi olmaks›z›n belediyeler taraf›ndan düzenlenen Yap› Ruhsatlar›n›n onayl› birer örneklerinin ilgili Meslek
Odalar›na gönderilmedi¤i taraf›n›za ve ilgili ilçe ve ilk kademe belediyelerine de¤iflik zamanlarda yaz›l› olarak bildirilmiflti.

‹lgili yönetmelik ve genelgelerin bir gere¤i olan bu uygulamalar›n yerine getirilmemesinin her türlü proje sahtecili¤i,
denetimsizlik vb. suiistimallere neden oldu¤u daha önce kan›tlar›yla birlikte taraf›n›za sunulmufltu.

‹lgili belediyeler taraf›ndan yap›lan proje onay› ve düzenlenen Yap› Ruhsatlar›nda her türlü sahtecili¤in ve denetimsizli¤in
önlenmesi,  projelerin ‹mar Kanununa, ‹mar Plan›na, fen, sa¤l›k, sanat kurallar›na, Türk Standartlar›na ve tüm mevzuat hükümlerine
uygunlu¤unun sa¤lanmas›na yönelik olarak; her proje için ilgili Meslek Odas›nca düzenlenen Proje Müellifi Sicil Durum Belgesinin
al›nmas›, Yap› Ruhsatlar›n›n onayl› birer örne¤inin ilgili Meslek Odas›na gönderilmesi ilgili yönetmelik ve genelgelerin hükümlerinin
yerine getirilmesi ve kamusal denetim faaliyeti aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Uygulaman›n bu çerçevede gözden geçirilerek, Sicil Durum Belgesi uygulamas›n›n etkin takibi ile yerleflmesine çaba
gösterilmesini talep ederiz. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

Sekreter Üye

Da¤›t›m:

Gere¤i için:
- T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›
- T.C. ‹stanbul 32 ‹lçe,41 ‹lk Kademe Belediye Baflkanl›klar›,
- T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü,
Bilgi için:
- T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤›
- T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›
- T.C. ‹stanbul Valili¤i
- Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB)
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T.C.
BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I

Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
Say› : B.09.0.Y‹G.0.15.00.07/ 526  22 fiubat 2007
Konu: Oda Sicil Durum Belgesi

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄INA (Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü)

‹lgi : a) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›n›n, Bakanl›¤›m›z (Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü) kay›tlar›na 30.12.2005 tarih ve
      75942 say› ile girifli yap›lan 13.12.2005 tarih ve 4626-35283 say›l› yaz›s›.
  b) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›na hitapl› 19.06.2006 tarih ve 2287 say›l› yaz›m›z.
  c) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›n›n, Bakanl›¤›m›z (Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü) kay›tlar›na 12.01.2007 tarih ve
      2386 say› ile girifli yap›lan 29.12.2006 tarih ve GD 3009 say›l› yaz›s›.

‹lgi (a) yaz›da; 28.10.2005 tarih ve 10926 say›l› Bakanl›¤›m›z Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü yaz›s›nda, yap› ruhsat
ve yap› kullanma izin belgesinin onaylanmas› aflamas›nda ilgili meslek odas›ndan o ifl için oda sicil durum belgesi istenmesi gerekti¤inin
ifade edildi¤i, serbest çal›flan proje müelliflerinden her proje için ayr› ayr› oda sicil durum belgesi istenmesinin Bakanl›¤›m›zca yay›mlanan
genelgelerle uygulama alan› buldu¤u, bu durumun oda mensubu meslek adamlar›n›n her an suç ifllemeye meyilli insanlar olarak
alg›lanmalar›na sebep oldu¤u ve ayn› gün içinde 2-3 kez oda sicil belgesi almak zorunda kald›klar›ndan, fiziki ve manevi olarak
yorulduklar›, bu durumun belediyelerde de zaman kayb›na neden oldu¤u, konunun Belediyelerince yeniden irdelenerek bu konudaki
Bakanl›¤›m›zca yay›mlanm›fl tüm Genelgelerin yasal dayanaktan yoksun oldu¤unun tespit edildi¤i, 6235 say›l› TMMOB Kanunu’nun 28.
maddesi gere¤ince, oda sicil durum belgesinin proje müelliflerince al›nmas› yerine, odalar taraf›ndan duyurulmas›, bunun için konu
ile ilgili yürürlükteki Genelgelerin iptal edilerek, yukar›da izah olunan gerekçelere göre yeni bir Genelge ile uygun hale getirilmesinin
gerekti¤i, yap› denetiminin ülke genelinde yay›laca¤› da göz önünde bulundurularak, mimar ve mühendislerin sicil durumlar› hakk›ndaki
bilgilerin toplanaca¤› ve internet ortam›nda duyurulaca¤› yer ve kurulufl olarak Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› Denetim Komisyonu
Baflkanl›¤›'n›n uygun oldu¤u, tüm denetçi ve proje müellifi mimar ve mühendislerin sicil durumlar›n›n tek merkezde toplanarak etkin
kontrol yap›lmas›n›n mümkün olaca¤› belirtilmektedir.
‹lgi (a) yaz›n›n Bakanl›¤›m›zca (Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü) incelenmesi sonucunda, ilgi (b) cevabi yaz›m›zda, sicil durum belgesinin
istenmesine iliflkin tüm mevzuat›n kamu yarar› içerdi¤i ve 4708 say›l› Yap› Denetimi Kanununa tabi yap›larda, proje müellifleri yine ayn›
Kanun gere¤i fenni mesuliyet üstlenemeyece¤inden, proje müelliflerinin sicillerinin tek merkez olarak Yap› Denetim Komisyonunca
tutulmas› yasal aç›dan mümkün görülmedi¤i ifade edilmifltir.
Buna ek olarak, 3030 say›l› Kanun Kapsam› D›fl›nda Kalan Belediyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nin 57. maddesi 5. bendi; “Proje müellifi
mimarlar ve mühendislerin, 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu uyar›nca, ilgili meslek odas›na kay›tl› olmalar›,
büro tescillerini yapt›r›p her y›l için yenilemeleri gerekmektedir. ‹dare, kanuna ayk›r› uygulama nedeni ile süreli olarak haklar› k›s›tlanan
proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odas›nca düzenlenen, meslek adam›n›n o andaki sicil durumunu gösterir,
iflin ad› yaz›l› belgeyi her proje için ister. Haklar›nda k›s›tlama bulunan meslek adamlar›na ait projeler onaylanmaz. ‹dare, projeleri
incelerken 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunlu¤u da gözetir” fleklinde düzenlenmifltir.
Mühendislik ve Mimarl›k hizmetlerine iliflkin hususlar Bakanl›¤›m›z›n görev ve teflkilat›n› tan›mlayan 180 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile 6235 say›l› TMMOB Kanununda hükme ba¤lanm›flt›r. 5216 say›l› Büyükflehir Belediyeleri Kanunu’nda Büyükflehir Belediye
Baflkanl›klar›na kendi yönetmeliklerini haz›rlama ve mühendislik ve mimarl›k hizmetleri ile ilgili düzenleme yapma yetkisi verilmemifltir.
Buna göre, Bakanl›¤›m›zca ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar› Birli¤ince bu konularda yay›mlanan her türlü mevzuata tüm meslek
elemanlar›n›n uymas› mecburidir.
Bakanl›¤›m›z›n (Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü) 08.07.2002 tarih ve 13946 say›l› Genelgesinde; Yap› Ruhsat Formunun
37, 77, 83, Yap› Kullanma ‹zin Belgesi Formunun 40, 84, 94 numaral› bölümlerine, Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesine konu
ifl için, uzmanl›k konusuna uygun olarak, mimar veya mühendis meslek adam›n›n ad› soyad›, oda sicil numaras›, büro tescil numaras›,
sigorta, vergi numaras›, uzmanl›k konusuna uygun fenni mesuliyet üstleniyorsa sorumlulu¤u üstlendi¤i ifller ile yeni iflin toplam m2

leri, 3194 say›l› ‹mar Kanunun 42., 6235 say›l› Kanunun 38. maddelerinde belirtilen mesle¤ini icra etmesine bir engelinin bulunup
bulunmad›¤›n› belirten üyesi oldu¤u meslek odas›nca düzenlenen Sicil Durum Belgesinin numaras›n›n yaz›laca¤›, Türk Mühendis ve
Mimarlar Odalar› Birli¤ine ba¤l› meslek odalar›nca Sicil Durum Belgesi düzenlenmesi aflamas›nda, yap› projelerinin vizelenmemesi veya
mesleki denetim yap›lmamas›, vize veya mesleki denetim ifllemlerine iliflkin harç veya bedel al›nmamas› gibi nedenler öne sürülerek
Sicil Durum Belgesi düzenlenmemesinin mevzuata ayk›r› oldu¤u, bu do¤rultuda ifllem yapanlar ve ›srar edenler hakk›nda 6235
say›l› Kanun uyar›nca ifllem yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
‹lgili idarelerce, projelerin incelenmesi, Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerinin onaylanmas› aflamas›nda, ilgili meslek odas›ndan
o ifl için sicil durum belgesi istenmemesi, sicil durum belgesinin tarih ve say›s›n›n yap› ruhsat› ve yap› kullanma izin belgesinin ilgili
bölümüne yaz›lmamas› ve onaylanan Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesinin bir örne¤inin ilgili meslek odalar›na gönderilmemesi
sonucunda usulsüzlüklerle karfl›lafl›laca¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla sicil durum belgesinin istenmemesi ya da gereksiz oldu¤u gibi bir durum
söz konusu olmay›p, belge istenmesine iliflkin tüm mevzuat kamu yarar› içermektedir. Yönetmelikle getirilen bu do¤rultudaki düzenlemeler
eksik oldu¤u gerekçesi ile Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan yarg›ya intikal ettirilmifl olup, Dan›fltay 6. Dairesi getirilen düzenlemenin
hukuka ayk›r› ve eksik olmad›¤›na karar vermifltir.
Ancak, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’ndan al›nan ilgi (c) yaz›n›n son paragraf›nda. Bakanl›¤›m›z›n bu konuda yazm›fl oldu¤u
yaz›lardaki proje müellifi mimar ve mühendislerden “sicil durum belgesi” talep edilmesi gerekti¤i yönündeki ifadelerinin aksine, ilgili
Kanun ve yönetmeliklerden ç›kar›lan sonuçlar ve konuyla ilgili Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Genelgeleri ile getirilen aç›klamalar ve
5216 say›l› Kanunun 27. maddesi do¤rultusunda, proje müellifi mimar ve mühendislerden “sicil durum belgesi” talep edilmemesi
gerekti¤i hususu bildirilmifltir.
Oda Sicil Durum Belgesi ile ilgili uygulamalar›n yukar›da de¤inilen aç›klamalar göz önüne al›narak, ilgili Genelgelere ve Bakanl›¤›m›z
yaz›lar›na uygun bir flekilde yap›lmas› konusunda ilgili idarelerin talimatland›r›lmas› hususunda gere¤ini arz ederim.

Sefer AKKAYA
Bakan a. Genel Müdür
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fiubemiz Taraf›ndan 19-20-21 Eylül 2007 Tarihinde ‹stanbul’da Yap›lacak Olan
7. Ulaflt›rma Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Toplant›s›n›n ‹kincisi Yap›ld›.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak 19-20-21 Eylül 2007 tarihinde ‹stanbul’da
YTÜ Oditoryumu ve salonlar›nda düzenleyece¤imiz 7. Ulaflt›rma Kongresi’nin düzenleme kurulu toplant›s›n›n

ikincisi 9 fiubat 2007 tarihinde fiubemizde gerçekleflti. Toplant› gündemi; kongreye gelen bildiri özetleri,
kongre sponsorluklar› ve kongre oturumlar› maddelerinden oluflmakta idi.

Düzenleme kurulu üyeleri taraf›ndan, kongreye yo¤un flekilde gelen bildiri özetlerinin bilim kurulu
üyelerince de¤erlendirme süreci ve kongre oturumlar›na yönelik görüfl ve öneriler aktar›ld›.

Düzenleme kurulu toplant›s›n›n üçüncüsünün 12 Mart 2007 tarihinde yap›lmas› uygun görüldü.
Toplant›ya; Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU, Yrd. Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N,

fiubemizden Rezan BULUT ve Sevil KARINCALI kat›lm›flt›r.

fiubemiz taraf›ndan 28-29-30 Kas›m 2007 tarihinde, 02.09.2006 tarihinde kaybetti¤imiz de¤erli bilim insan›
‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Mehmet UYAN an›s›na düzenleyece¤imiz kongrenin

düzenleme kurulu toplant›s› 07.02.2007 tarihinde fiubemizde yap›ld›. Kongreye gelen bildiri özetlerinin
bilim kurulu üyelerince de¤erlendirilmesi, kongreye ça¤r›l› olarak davet edilecek yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki

uzmanlarla ilgili konular, düzenleme kurulu üyeleri taraf›ndan görüflüldü. Kongreye gelen bildiri özetlerinin
bilim kurulu üyelerince 28 fiubat 2007 tarihine kadar de¤erlendirilmesi, düzenleme kurulunun

07 Mart 2007 tarihinde tekrar biraraya gelinmesine karar verildi.
Toplant›ya; Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Prof. Dr. Turan ÖZTURAN, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ,

fiubemizden Rezan BULUT, Nusret SUNA, Dr.Özkan fiENGÜL ve Sevil KARINCALI kat›ld›lar.

4. ‹nflaat Yönetimi Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Toplant›s›n›n ‹kincisi
21 fiubat  2007 Tarihinde fiubemizde Yap›ld›.

30-31 Ekim 2007 tarihinde ‹stanbul’da ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan
4. ‹nflaat Yönetimi Kongresi’nin Düzenleme Kurulu toplant›s›n›n ikincisi fiubemizde yap›ld›.

Toplant› gündemi; kongreye gelen bildiri özetleri, kongreye davet edilecek ça¤r›l› konuflmac›lar idi.
Düzenleme kurulu üyeleri, bilim kurulu üyeleri taraf›ndan bildiri özetlerinin 15 Mart 2007 tarihine kadar
de¤erlendirilmesini ve bu de¤erlendirmeler sonucunda 21 Mart 2007 tarihinde düzenleme kurulunun

üçüncü toplant›s›n› yapmas› kararlaflt›r›ld›.
Toplant›ya; Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN, Dr. Murat KURUO⁄LU, Arafl. Gör. Volkan EZCAN,

fiubemizden Rezan BULUT, Nusret SUNA, Sevil KARINCALI ve Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›lm›flt›r.

Prof.Dr. R›fat YARAR An›s›’na 16-20 Ekim 2007 Tarihinde Gerçeklefltirece¤imiz
6. Ulusal Deprem Mühendisli¤i Konferans›’n›n I. Düzenleme Kurulu Toplant›s› Yap›ld›.

fiubemiz ve Deprem Mühendisli¤i Türk Milli Komitesi’nin 16-20 Ekim 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da
Prof. Dr. R›fat YARAR an›s›na gerçeklefltirece¤i 6.Ulusal Deprem Mühendisli¤i Konferans›’n›n birinci

düzenleme kurulu toplant›s› 24 Ocak 2007 tarihinde BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü’nde
yap›ld›. Toplant› gündemi, konferans oturumlar›, planlanmas› ve biçimi, sunulacak özetler ve bildiriler için

format, Türk ve yabanc› ça¤r›l› konuflmac›lar, kay›t ücretleri, sosyal faaliyetler  maddelerinden oluflmakta idi.
 5 gün sürecek ve ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yap›lacak konferansa yönelik düzenleme

kurul üyeleri görüfllerini aktard›lar. Gündem maddeleri ile ilgili görüflmeler sonunda, bir sonraki toplant›n›n
Haziran ay›nda fiubemizde yap›lmas›na karar verildi.

Toplant›ya; Prof. Dr. Atilla ANSAL, Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Prof. Dr. Nuray AYDINO⁄LU,
Prof. Dr. Haluk SUCUO⁄LU, Prof. Dr. Erdal fiAFAK, Doç. Dr. Ayfer ERKEN, Prof. Dr. Kadir GÜLER,

fiubemizden Rezan BULUT, Nusret SUNA, Zeynal AKSOY ve Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL kat›ld›lar.

7. Ulusal Beton Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Toplant›s› Yap›ld›.
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Oda Yönetim Kurulunun fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeleri ‹le Ortak Toplant›s›
27 Ocak 2007 Tarihinde Ankara’da Gerçekleflti.

Oda yönetim kurulunun fiube sekreter üyeleri ile top-
lant›s› 27 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da yap›ld›. Top-
lant›n›n gündemi; Odam›z›n Meslekiçi E¤itim Kurulu’nun
çal›flmalar› ve Oda uygulamalar› ile ilgili konular idi.
Meslekiçi E¤itim Kurul Raportörü Rezan BULUT tara-
f›ndan, toplant›ya kat›lan fiube yöneticilerine 2004
y›l›nda kurulan Meslekiçi E¤itim Kurulu’nun yapm›fl
oldu¤u çal›flmalarla ilgili bilgiler aktar›ld›.
Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet Yönetme-
li¤i çerçevesinde üyelerimizin meslekiçi e¤itim çal›flma-
lar›ndaki puanland›rmalar ve fiubelerin yapaca¤› e¤itim
çal›flmalar› ile ilgili Meslekiçi E¤itim Kurulu ve fiube
Sekreter üyeleri taraf›ndan bilgiler ve görüfller aktar›ld›.
Ayr›ca Oda Genel Sekreteri Gülay ÖZDEM‹R taraf›ndan
toplant›da fiube-Oda uygulamalar›ndaki sorunlar ve
çözümlerine yönelik fiube yöneticileri ile karfl›l›kl› bilgi
al›fl-veriflinde bulunuldu.

Teksüt’ün katk›lar›yla, Parkormankids ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› iflbirli¤i ile gerçekleflen ve fiubemizin de
destek verdi¤i “Hayalimdeki ‹stanbul” konulu yar›flma-

n›n ikincisi yap›ld›. Çocuklar›n yaflad›klar› flehri tan›ma-
lar› ve kaybolan kültürel de¤erlerine sahip ç›kmalar›
amac›yla 6-7 ve 8. s›n›f ilkö¤retim ö¤rencilerinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen “Hayalimdeki ‹stanbul 2” projesin-
de dereceye girenler, 21 fiubat 2007 tarihinde bir tö-
renle ödüllerine kavufltular. Bu projede jüri üyeleri ara-
s›nda fiube yönetim kurulu üyemiz M. Cem KAFADAR
da yer ald›. Çarp›k yap›laflma, çevre kirlili¤indeki insan
faktörü ve kaybolan kültürel de¤erlerimiz gibi son
derece önemli konular›n ifllendi¤i, akla gelebilecek
her türlü geriye dönüflümlü sanayi at›k malzemesiyle
üretilen resimler ve kolaj çal›flmalar›n›n yer ald›¤›
“Hayalimdeki ‹stanbul 2” projesinde “GR‹ GELECEK
M‹?” adl› projeye M.Vas›f Karl› ‹lkö¤retim Okulu’na
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi Özel Ödülü
verildi.

‹stanbul Metropoliten Planlama Ve Kentsel Tasar›m Merkezi’nin
Düzenlemifl Oldu¤u Toplant›ya Kat›ld›k.

‹stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar›m Merkezi’nin 5 fiubat 2007 tarihinde, merkezlerinde
yapaca¤› toplant› ile ilgili flube yönetim kurulumuza yaz›l› bir davet yap›lm›flt›r. Toplant›n›n gündemi Planlama
ve Kentsel Tasar›m Merkezi’nin yapm›fl oldu¤u çal›flmalar ve 1/100.000’le ilgili planlara yönelik konular idi.
Kentsel Tasar›m Merkezi yetkilileri ve dan›flmanlar› taraf›ndan yönetim kurulumuza bilgilendirmeler yap›ld›.
Bu bilgilendirmeler çerçevesinde fiube yönetim kurulu baflkan›m›z Cemal GÖKÇE taraf›ndan 1/100.000 ile

ilgili plan ve bu plan çerçevesinde Trakya bölgesinde yürütülen çal›flmalara yönelik flubemizin görüflleri
aktar›ld›. Bu toplant›ya yönetim kurulumuzdan fiube baflkan› Cemal GÖKÇE, Sayman Üye Nusret SUNA,

Sekreter Üye Rezan BULUT ve yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO⁄LU kat›ld›lar.

Hayalimdeki ‹stanbul Projesi / 20 fiubat 2007
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‹stanbul Valili¤i ‹l Özel ‹daresi ‹stanbul Proje Koordinasyon Birimi fiubemizi Ziyaret Etti.

‹stanbul Valili¤i ‹l Özel ‹daresi ‹stanbul Proje Koordinasyon Birimi’nden Planlama ve Mevzuat›n Etkin
Uygulamas›ndan Sorumlu Yelda KIRBAY 20 fiubat 2007 tarihinde fiubemizi ziyaret etti. Olas› bir ‹stanbul
Depremi’ne yönelik ‹stanbul’daki yap›lar›n rehabilitasyonu ve bu rehabilitasyona yönelik e¤itim çal›flmalar›

ile ilgili Yük. fiehir Planc›s› Yelda KIRBAY taraf›ndan yönetim kurulumuza bilgilendirmeler yap›ld›.Bu bilgilendirmeler
çerçevesinde 6 Mart 2007 tarihinde yürürlü¤e girecek Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Yönetmelik ile ilgili meslekiçi e¤itim ve fiubemizin meslekiçi e¤itim çal›flmalar› hakk›nda ‹stanbul Proje

Koordinasyon Birimi’ne bilgiler aktar›ld›. Bu görüflmeler süreç içerisinde yönetim kurulumuz ve Proje Koordinasyon
Birimi’nce devam edecektir.

fiubemiz, Mimarlar ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul Birimleri Yöneticileri ‹le
27 fiubat 2007 Tarihinde Toplant› Yapt›.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan kentimizde
yap›lan ulafl›m ve imar planlar›na yönelik yanl›fl ve
hatal› yat›r›mlarla ilgili fiubemizin ve TMMOB’ye ba¤l›
‹stanbul’daki meslek odalar› ile ortak açt›¤›m›z davalar›
ve bundan sonra açaca¤›m›z yeni davalarla ilgili konular›
görüflmek ve de¤erlendirmek üzere 27.02.2007 tari-
hinde fiubemizde, di¤er meslek odalar› birimlerinin
yöneticileri ile ortak bir toplant› yap›ld›.
Yeni açaca¤›m›z davalara esas olacak tüm belge ve
dökümanlar›n flubelerce toparlan›p, hukuk müflavir-
lerimize verilmesi uygun görüldü.
Bu toplant›ya fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE,
Sekreter üye Rezan BULUT, Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiube baflkan› Eyüp MUHÇU, fiehir Planc›lar›
Odas› ‹stanbul fiube baflkan› Ahmet TURGUT, Tayfun

KARAÇELEB‹ ve fiubemizin hukuk müflavirleri Kadir
DAYLIK ve Taner SAVAfi kat›ld›lar.

fiube Yönetim Kurulumuzun Kad›köy ve Bak›rköy Temsilcilik Kurullar›m›zla
Ortak Yönetim Kurulu Toplant›s› Yap›ld›.

fiube yönetim kurulumuz, Kad›köy ve Bak›rköy Temsilcilik kurullar›m›zla 9 Ocak 2007 tarihinde fiubemizde
bir araya geldi. Ortak kurullar toplant›s›n›n gündemi, fiube ve temsilcilik çal›flmalar›; S‹M yönetmeli¤i

çerçevesinde yap›lan çal›flmalar; fiube-temsilcilik uygulamalar› ve üye hizmetlerinden oluflmakta idi. fiube
baflkan› Cemal GÖKÇE ve Sekreter Üye Rezan BULUT taraf›ndan flubemizin 2007 çal›flma program› hakk›nda
bilgilendirmeler yap›ld›ktan sonra temsilcilik kurul üyelerimiz taraf›ndan S‹M yönetmeli¤i çerçevesinde yap›lacak
meslekiçi e¤itim çal›flmalar› ile ilgili görüfller ve öneriler aktar›ld›. Ayr›ca temsilcilik kurul üyelerimiz taraf›ndan

bölgelerindeki çal›flmalarla ilgili bilgilendirmeler yap›ld›. Ayl›k olarak düzenli yap›lan kurullar toplant›s›n›n
6 Mart 2007 tarihinde Bak›rköy Temsilcili¤imizde yap›lmas›na karar verildi.

fiube Yönetim Kurulumuzun ‹l Koordinasyon Kurulu’na Yapm›fl Oldu¤u Teklif Sonucu
‹l Koordinasyon Kurulu Toplant›s› 5 fiubat 2007 Tarihinde fiubemizde Yap›ld›.

‹l Koordinasyon Kurulu ola¤an toplant›s› flubemizde yap›ld›. Toplant› gündemi ‹stanbul Metropoliten
bölge planlama toplant› ça¤r›s›, ‹stanbul Kent Sempozyumu, Ölçü Dergisi ve fiubelerin yapm›fl oldu¤u

çal›flmalarla ilgili bilgilendirmelerden oluflmakta idi.
Toplant›ya fiube yönetim kurulu  ad›na kat›lan yönetim kurulu üyemiz ‹smail UZUNO⁄LU ve fiube baflkan›

Cemal GÖKÇE, Sekreter Üye Rezan BULUT, Sayman Üye Nusret SUNA, yönetim kurulu üyelerimiz
Nergiz VASFIO⁄LU, Cem KAFADAR, Cemal ‹NAN ve yönetim kurulu yedek üyelerimiz Müfit BEfiER,

Hüseyin DURAN kat›ld›lar.
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Deprem Davalar› ‹le ‹lgili Toplant›lar Yap›ld› / 28 fiubat 2007

17 A¤ustos Kocaeli ve 12 Kas›m 1999 Düzce Deprem-
leri sonras› meslektafllar›m›zla ilgili olarak aç›lan dep-
rem davalar›na yönelik fiubemizin Marmara Bölgesi
fiubeleri ile Bursa’da 25 Ocak 2007 tarihinde bir
toplant›s› gerçekleflti.
Bu toplant›da; Odam›z›n 40. Dönem Genel Kurulu’nda
al›nan karar gere¤ince; 17 A¤ustos Kocaeli ve 12
Kas›m 1999 Düzce Depremleri sonras› üyelerimizle
ilgili aç›lan tazminat ve ceza davalar›na yönelik çal›fl-
malar›n hukuki aç›dan irdelenmesine yönelik görüfl
ve öneriler gelifltirildi.

Bu kapsamda flubelerin hukuk müflavirleri ile 28
fiubat 2007 tarihinde fiubemizde ortak bir toplant›
yap›lmas› uygun görüldü.
fiubemizde yap›lan toplant›da;
a) Deprem konusunun ve hasar gören yap› sorumlu-
lar›n›n karfl›laflm›fl olduklar› hukuksal sonuçlar›n kap-
saml› ve gerekçeli bir boyutta yeniden de¤erlendirilmesi,
b) Zaman afl›m›, müteselsiliyet ve sorumluluklarla
ilgili bir yasal düzenlemenin yap›lmas› için teknik
çerçevede bir çal›flman›n yap›lmas›,
bu konulara yönelik fiubemizin hukuk müflaviri Av.
Taner SAVAfi’›n bir çal›flma yapmas›,
c) Bilirkiflilik konusunun son derece önemli bir konu
oldu¤u,
fiube yöneticileri taraf›ndan belirtilip, belirtilen konular
çerçevesinde yap›lacak çal›flmalar›n Oda Merkezine
iletilmesine, konunun önemi do¤rultusunda kamuoyuna
yönelik bir çal›flman›n yürütülmesinin gerekli oldu¤una
karar verilmifltir.
Bu toplant›ya Bursa, Kocaeli, Sakarya fiubelerinin
yöneticileri, Yalova Temsilcisi ve bu flubelerin hukuk
müflavirleri ile fiubemizden fiube baflkan› Cemal
GÖKÇE, Sayman üye Nusret SUNA ve Sekreter üye
Rezan BULUT, fiubemizin hukuk müflaviri Av. Taner
SAVAfi kat›ld›lar.

KONFERANS: ÇERÇEVELERDE KOLON BURKULMA BOYLARI / 13 Ocak 2007

Silivri temsilcili¤imizin Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirmifl oldu¤u konferansa
konuflmac› olarak Prof. Dr. Günay ÖZMEN (‹TÜ ‹nfl. Fak. Emekli Ö¤r. Üyesi)  kat›ld›.
“Çerçevelerde Kolon Burkulma Boylar›” konu bafll›kl› etkinlikte, yaklafl›k burkulma boylar›,
burkulma boylar›ndaki hatalar üzerine bilgiler aktar›ld›.

KONFERANS: BEYN‹ VER‹ML‹ VE ETK‹N KULLANMA BECER‹S‹ / 26 Ocak 2007

Silivri temsilcili¤imizin Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirmifl oldu¤u konferansa konuflmac› olarak ‹nfl. Müh. Haflim

AFAKO⁄LU kat›ld›.

KONFERANS: ‹LET‹fi‹M VE YAfiAM KAL‹TES‹  / 2 fiubat 2007

Silivri temsilcili¤imizin Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirmifl oldu¤u konferansa konuflmac› olarak Ulafl BIÇAKCI

(Yöntek Müflavirlik Ltd. fiti.) kat›ld›. B›çakc›, insanlar›n yaflam kalitesinin yaflam standard›na ba¤l› olmad›¤›na de¤inerek, bunun
yaflama bak›fl aç›s›yla, yaflananlar›n nas›l yorumlad›¤›yla ve nas›l alg›lad›¤›yla ilgili oldu¤unu belirtti.

KONFERANS: YAPISAL DÜZENS‹ZL‹KLER SONUCU B‹NALARDA OLUfiAN DEPREM HASARLARI / 17 fiubat 2007

Silivri temsilcili¤imizin Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirmifl oldu¤u konferansa konuflmac› olarak Doç. Dr. O¤uz Cem

ÇEL‹K (‹TÜ Mimarl›k Fak. Ö¤r. Üyesi) kat›ld›. Deprem yönetmeliklerinin tarihi geliflimi
üzerine de bilgiler aktard›.

KONFERANS: ENDÜSTR‹YEL ZEM‹N BETONLARI / 24 fiubat 2007

Silivri temsilcili¤imizin Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirmifl oldu¤u konferansa
konuflmac› olarak Prof. Dr. Mehmet Ali Tafldemir (‹TÜ ‹nfl. Fak. Dekan›) kat›ld›. “Endüstriyel
Zemin Betonlar›” konu bafll›kl› etkinlikte Tafldemir, zemin betonlar›n›n s›n›fland›r›lmas›
ve endüstriyel zemin betonlar›n›n tasar›m ilkeleri üzerinde bilgiler aktard›.

S‹L‹VR‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE YAPILAN ETK‹NL‹KLER
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Ödeme fiekli:

• Ödemeler fiube ve Temsilciliklere yap›laca¤› gibi, ‹fl Bankas›
Pangalt› fiubesi 582384 nolu banka hesab›na yat›r›labilir.
• Banka kanal› ile yap›lan ödemelerde kursun ve kat›l›mc›lar›n
isimlerinin yaz›l› oldu¤u dekontun ‹MO ‹stanbul fiubesi
0212 232 09 12 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• ‹MO Üyesi Yüksek Lisans Ö¤rencilerine %20 indirim yap›lacakt›r.
• Kursa kat›l›mda Odam›z üyesi olma flart› aranacakt›r.
• Ödemeler kredi kart› ile üç taksit olarak al›nabilmektedir.
(Maximum-World-Bonus Kredi Kartlar›)

   • Kurs sonunda kat›l›m belgesi verilecektir (en az 6 derse kat›lanlara). Ayr›ca bu kurs sonunda bir s›nav yap›larak
   baflar›l› olanlara kurs baflar› belgesi verilecektir. S›nava girmek zorunlu de¤ildir.

‹NfiAAT YÖNET‹M‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 23 fiubat 2007 Cuma
Kurs Bitifl Tarihi : 27 Nisan 2007 Cuma
Saat : 19:00 - 21:30
Toplam : 8 Hafta (Toplam 20 saat)
Kurs Günü : Cuma
Kurs Ücreti : 225 YTL
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  4. Kat (S›n›f A) / Harbiye

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e giren Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet Yönetmeli¤i çerçevesinde, yönetmelik
gere¤i uzmanl›k alanlar›na göre Serbest ‹nflaat Mühendisi Belgesine sahip üyelerimiz (2006 - 2008 y›llar›) içinde fiubemizin
yapm›fl oldu¤u uzmanl›k alanlar›ndaki kurslara, seminerlere, kongrelere vb. kat›larak Meslekiçi E¤itim Puan› alacaklard›r.

    Tarih Konu Konuflmac›

    23.02.2007 ‹fl Program› Haz›rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
    02.03.2007 Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Müh. Murat KURUO⁄LU
    09.03.2007 ‹nflaat ‹fl Güvenli¤i Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
    16.03.2007 Proje Yönetiminin Temel ‹lkeleri Prof. Dr. Do¤an SORGUÇ
    30.03.2007 ‹nflaat Hukuku Doç. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER
    06.04.2007 Kamu ‹hale Sistemi ve Teklif Haz›rlama Dr. Müh. Hüseyin GENCER
    13.04.2007 ‹nflaat Sektöründe Mali Tablolar ve Yorumlama Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO⁄LU
    20.04.2007 Yap›mda ‹flgücü Sa¤l›¤› ve Verimlili¤i Dr. Melek Yeflim KURUO⁄LU
    27.04.2007 ‹nflaat Firmalar›nda Yeniden Yap›lanma Dr. Müh. Murat KURUO⁄LU

SAP2000 KURSU

Ödeme fiekli:

• Ödemeler fiube ve Temsilciliklere yap›laca¤› gibi, ‹fl Bankas›
Pangalt› fiubesi 582384 nolu banka hesab›na yat›r›labilir.
• Banka kanal› ile yap›lan ödemelerde kursun ve kat›l›mc›lar›n
isimlerinin yaz›l› oldu¤u dekontun ‹MO ‹stanbul fiubesi
0212 232 09 12 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• ‹MO Ö¤renci Üyeleri (4. S›n›f) ve ‹MO Üyesi Yüksek Lisans
Ö¤rencilerine %20 indirim yap›lacakt›r.
• Kursa kat›l›mda Odam›z üyesi olma flart› aranacakt›r.
• Ödemeler kredi kart› ile üç taksit olarak al›nabilmektedir.
(Maximum-World-Bonus Kredi Kartlar›)
• Kurs sonunda kat›l›m belgesi verilecektir (en az 6 derse kat›lanlara).
Ayr›ca bu kurs sonunda bir s›nav yap›larak baflar›l› olanlara kurs
baflar› belgesi verilecektir. S›nava girmek zorunlu de¤ildir.

Kurs Bafllama Tarihi : 21 fiubat 2007 Çarflamba
Bitifl Tarihi : 11 Nisan 2007 Çarflamba
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat)
Kurs Ücreti : 240 YTL.
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  Bilgisayar Laboratuvar›
  (S›n›f B)
  Harbiye / ‹STANBUL

Kurs E¤itmenleri:

Dr. Kutlu DARILMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.)
Cüneyt VATANSEVER (‹TÜ ‹nfl. Fak.)

• B‹LG‹SAYAR LABORATUVARI 17 K‹fi‹L‹K OLUP, E⁄‹T‹M, HER KATILIMCIYA B‹R B‹LG‹SAYAR VER‹LEREK YAPILACAKTIR.

41say› 88/2007
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Ödeme fiekli:

• Ödemeler fiube ve Temsilciliklere yap›laca¤› gibi, ‹fl Bankas› Pangalt›
    fiubesi 582384 nolu banka hesab›na yat›r›labilir.
• Banka kanal› ile yap›lan ödemelerde kursun ve kat›l›mc›lar›n isimlerinin
    yaz›l› oldu¤u dekontun ‹MO ‹stanbul fiubesi 0212 232 09 12 nolu
    faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• ‹MO Üyesi Yüksek Lisans Ö¤rencilerine %20 indirim yap›lacakt›r.
• Kursa kat›l›mda Odam›z üyesi olma flart› aranacakt›r.

• Ödemeler kredi kart› ile üç taksit olarak al›nabilmektedir. (Maximum-World-Bonus Kredi Kartlar›)
• Kurs sonunda kat›l›m belgesi verilecektir (en az 4 derse kat›lanlara). Ayr›ca bu kurs sonunda bir s›nav yap›larak
    baflar›l› olanlara kurs baflar› belgesi verilecektir. S›nava girmek zorunlu de¤ildir.

BETON TEKNOLOJ‹S‹ - YAPI MALZEMES‹ KURSU
Uzmanl›k Dal›: Yap› Malzemesi-Yap›    Kat›l›m Belgesi Puan›: 7.2    Baflar› Belgesi Puan›: 14.4

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 10 Mart 2007 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 14 Nisan 2007 Cumartesi
Saat : 10:00 - 13:00
Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat)
Kurs Günü : Cumartesi
Kurs Ücreti : 180 YTL
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  4. Kat (S›n›f A) / Harbiye

  Tarih Konu Konuflmac›

  10.03.2007 Betonu Oluflturan Malzemeler, Kar›fl›m Hesab›, Taze Beton Özellikleri Y. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
Çimentolar, Puzolan›k malzemeler, Agragalar, Kimyasal katk›lar, Taze beton Dr. Özkan fiENGÜL
özellikleri, Beton kar›fl›m hesab› - Dayan›m-Dayan›kl›l›k-‹fllenebilirlik Dr. Bekir Y›lmaz PEKMEZC‹

  17.03.2007 Beton Teknolojisi  Üretim, Tafl›ma, Yerlefltirme, Bak›m, Haz›r beton, Pompa betonu Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL

  24.03.2007 Sertleflen Beton Özellikleri  Erken yaflta oluflan çatlaklar, Olgunluk,
Sertleflen beton özellikleri, Erken yaflta oluflan deformasyonlar

  31.03.2007 Sertleflmifl Beton Özellikleri  Betonun iç yap›s›, Fiziksel ve mekanik özellikler, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R
Sünme ve rötre, Betonun k›r›lma mekani¤i, Durabilite Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA

  07.04.2007 Özel Betonlar ve Çimento Esasl› Yeni Kompozitler  Kendili¤inden yerleflen
betonlar, Hafif betonlar, Yüksek dayan›ml› ve yüksek performansl› betonlar,
Çelik tel donat›l› çimento esasl› kompozitler, Onar›m ve güçlendirme malzemeleri

  14.04.2007 Kalite Kontrol
Kalite kontrol, Tahribatl› ve tahribats›z deneyler, Laboratuvar uygulamas›

  21.04.2007 S›nav ‹MO ‹stanbul fiube

Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA

Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R

Y. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
Dr. Özkan fiENGÜL
Dr. Bekir PEKMEZC‹

Ödeme fiekli:

• Ödemeler fiube ve Temsilciliklere yap›laca¤› gibi, ‹fl Bankas› Pangalt›
    fiubesi 582384 nolu banka hesab›na yat›r›labilir.
• Banka kanal› ile yap›lan ödemelerde kursun ve kat›l›mc›lar›n isimlerinin
    yaz›l› oldu¤u dekontun ‹MO ‹stanbul fiubesi 0212 232 09 12 nolu
    faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• ‹MO Üyesi Yüksek Lisans Ö¤rencilerine %20 indirim yap›lacakt›r.
• Kursa kat›l›mda Odam›z üyesi olma flart› aranacakt›r.
• Ödemeler kredi kart› ile iki taksit olarak al›nabilmektedir.
   (Maximum-World-Bonus Kredi Kartlar›)
• Kurs sonunda kat›l›m belgesi verilecektir (en az 4 derse kat›lanlara).

‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ‹Ç‹N ‹fi HUKUKU VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ KURSU
Uzmanl›k Dal›: Yap›m Yönetimi ve Yap› ‹flletmesi    Kat›l›m Belgesi Puan›: 5

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 15 Mart 2007 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 12 Nisan 2007 Perflembe
Saat : 19:00 - 21:30
Toplam : 5 Hafta (Toplam 12.5 saat)
Kurs Günü : Perflembe
Kurs Ücreti : 125 YTL
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  4. Kat (S›n›f A) / Harbiye

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  Tarih Konu Konuflmac›

  15.03.2007 Hukuk Kavram›, Tan›m› ve ‹fllevleri, Hukukun Dallar›. ‹fl Hukukunun Konusu,
Amac›, Kaynaklar› ve Temel Kavramlar›. ‹fl Kanunu’nun Kapsam›.

  22.03.2007 ‹fl Sözleflmesinin Tan›m›, Türleri. ‹fl Sözleflmesinden Do¤an Borçlar, ‹flçinin Borçlar›,
‹flverenin Borçlar›. ‹flin Düzenlenmesi, Çal›flma Süreleri, Dinlenme ve Tatil Haklar›

  29.03.2007 ‹fl Sözleflmesinin Sona Ermesi. Fesih D›fl› Sona Erme Halleri. ‹fl Sözleflmesinin Feshi.
Süreli Fesih, Süresiz Fesih. ‹fl Sözleflmesinin Sonuçlar›.

  05.04.2007 ‹nflaat Sektöründe ‹fl Güvenli¤inin Önemi. Temel Kavramlar. Hukuksal
Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar. Ceza ve Tazminat Davalar›n›n Süreci ve Sonuçlar›. Y. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
‹fl Güvenli¤i Mevzuat›

  12.04.2007 ‹nflaat ‹fl Kazalar›n›n Say›sal Durumu ve Karfl›laflt›rmalar. Kaza Analizleri.
Örnek Olaylar. ‹fl Kazalar›na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran›fllar. Y. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
Güvenlik Önlemleri.

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI



SAP2000 ‹LE YAPI S‹STEMLER‹N‹N ANAL‹Z‹

Ödeme fiekli:

• Ödemeler fiube ve Temsilciliklere yap›laca¤› gibi, ‹fl Bankas›
Pangalt› fiubesi 582384 nolu banka hesab›na yat›r›labilir.
• Banka kanal› ile yap›lan ödemelerde kursun ve kat›l›mc›lar›n
isimlerinin yaz›l› oldu¤u dekontun ‹MO ‹stanbul fiubesi
0212 232 09 12 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• ‹MO Üyesi Yüksek Lisans Ö¤rencilerine %20 indirim yap›lacakt›r.
• Kursa kat›l›mda Odam›z üyesi olma flart› aranacakt›r.
• Ödemeler kredi kart› ile üç taksit olarak al›nabilmektedir.
(Maximum-World-Bonus Kredi Kartlar›)
• Kurs sonunda kat›l›m belgesi verilecektir (en az 4 derse kat›lanlara).
Ayr›ca bu kurs sonunda bir s›nav yap›larak baflar›l› olanlara kurs
baflar› belgesi verilecektir. S›nava girmek zorunlu de¤ildir.
• B‹LG‹SAYAR LABORATUVARI 17 K‹fi‹L‹K OLUP, E⁄‹T‹M, HER
KATILIMCIYA B‹R B‹LG‹SAYAR VER‹LEREK YAPILACAKTIR.

Kurs Bafllama Tarihi : 19 fiubat 2007 Pazartesi
Bitifl Tarihi : 26 Mart 2007 Pazartesi
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 6 Hafta (Toplam 18 saat)
Kurs Ücreti : 225 YTL.
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

  Bilgisayar Laboratuvar›
  (S›n›f B) Harbiye / ‹STANBUL

Kurs E¤itmenleri:

Dr. Kutlu DARILMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.)
Cüneyt VATANSEVER (‹TÜ ‹nfl. Fak.)
ÖN KOfiULLAR: fiubemizce düzenlenen SAP2000
(Bafllang›ç Düzeyi) kurslar›na kat›lm›fl olmak veya
SAP2000 ile basit 3 boyutlu sistemleri çözebilir durumda
olmak.

VEFAT
59995 sicil numaral› üyemiz Enver ÖZ 1 fiubat 2007’de; 12550 sicil numaral› üyemiz Mesut fiENOL

28 A¤ustos 2006’da; 1586 sicil numaral› üyemiz Ahmet Nihat ÖZSAN 18 Kas›m 2006’da;
3116 sicil numaral› üyemiz M. Özer GÜÇMEN 26.2.2007’de aram›zdan ayr›lm›flt›r.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

42980 sicil numaral› üyemiz Dilek MERCAN, 21 Ocak 2007’de Remzi AKYÜZ ile evlenmifltir.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak mutluluklar diliyoruz.

NikâhNikâh

Sorumlular ›rkç›-floven ortam› yaratanlard›r

Agos gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ve
Birgün gazetesi yazar› Hrant D‹NK’in katle-

dilmesini k›n›yor ve olay›n ard›ndaki sis perde-
sinin bir an önce aralanmas›n› istiyoruz.
Türkiye uzun süredir ›rkç›-floven bir iklimin etkisinde bulunuyor.
Katilin k›sa sürede tespit edilmesi ve yakalanmas› belki de bu
cinayetin en önemsiz halkas›d›r. Düflmanl›ktan ve kandan beslenen
siyasal-kültürel atmosferin katil ya da katilleri yaratmas› kadar
do¤al ne olabilir. Türkiye ne yaz›k ki tahammülsüzlü¤ün, fliddetin,
kendisi gibi düflünmeyenlere hayat hakk› tan›mayan faflizan bir
anlay›fl›n etkisi alt›ndad›r ve ilginç ki bu olumsuzluklar insanl›¤›n
bafl›na bela olan milliyetçilikle meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Tarihsel süreç göstermifltir ki, milliyetçilik ve kafatasç›l›kla beslenen
sald›rganl›k adeta veba gibidir. Tetikçinin yakalanmas› sevindiricidir
ama as›l önemli olan teti¤i çektiren zihniyetin deflifre ve tecrit
edilmesidir.
Türkiye’nin cinayet sonras› tepkisi inand›r›c›l›ktan uzakt›r. Resmi
ideoloji d›fl›nda görüfl ve düflüncelerini aç›klayanlara karfl› giriflilen
toplumsal linç karfl›s›nda sessiz kalan, Hrant Dink’in yarg›lanmas›
s›ras›nda ›rkç› kalk›flman›n geldi¤i tehlikeyi noktay› görmezden
gelen, 301. maddeden yarg›lananlara karfl› bilfiil fliddet uygulan-

mas›na göz yuman, yaflananlar› adli
vaka gibi alg›layanlar flimdi Dink’in
ard›ndan gözyafl› döküyorlar.
Hrant Dink’e kurflun s›kan “küçük ka-
tilin” yetiflti¤i siyasal ortam›, ›rkç›, mil-
liyetçi, dinci dernek ve oluflumlar› “ulu-
salc›l›k” ad›yla meflrulaflt›ranlar,  insan
hak ve özgürlüklerini ulusal ç›karlara
ayk›r› diyerek bast›rmaya çal›flanlar,
her türlü hak talebini ülkenin bölüne-
ce¤i paranoyas›yla reddedenlerin göz-
yafllar› nas›l inand›r›c› olabilir ki? Hrant Dink’in ard›ndan e¤er bu
çevreler gözyafl› döküyor ve üzülüyorsa, bizler üzülmemeyi ve göz-
yafl› dökmemeyi ye¤liyoruz. Kurtlar Vadisi'nin katil yetifltiren bir
okula dönüfltü¤ünü görenlerin ama ayn› medya grubuna mensup
olundu¤u için tehlikeyi yok sayanlar›n flimdi kaleme ald›klar› süslü
süslü yaz›lar bize hiç inand›r›c› gelmiyor. T›pk› Kurtlar Vadisi gibi
Dink’in katledilmesinin de bir reyting malzemesi gibi alg›land›¤›n›
hissediyoruz. As›l bu his bizleri rahats›z ediyor.
Tüm inflaat mühendislerini yar›nki cenaze törenine kat›lmaya
ça¤›r›yoruz. Cenazede sessiz olaca¤›z. Bu sessizlik katillerle birlikte,
inand›r›c›l›klar›n› yitirenlere bir yan›t olacakt›r.

HIRANT
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Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili ‹nflaat Mühendisleri Odas› taraf›ndan yap›lan aç›klama / 22 Ocak 2007
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