
fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Nesrin
YARDIMCI (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde  yap›sal
tasar›m, yap›sal çelik ve çelik yap›lar›n özellikleri, çelik
yap›larda stabilite ba¤lar›n›n tasar›m›, çat›larda, tek
katl› yap›larda, çok katl› yap›larda stabilite ba¤lar›
konular›na yer verildi. Bu seminerin tekrar›, Bak›rköy
Temsilcili¤imizde 15 May›s 2007’de ve Kad›köy Tem-
silcili¤imizde de 16 May›s 2007’de gerçekleflti.

fiubemizden
haber ve duyurular

Çelik Yap›lar›n Tasar›m ‹lkeleri
10 May›s 2007
Çelik Yap›lar›n Tasar›m ‹lkeleri
10 May›s 2007
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Y›lmaz
AKKAYA (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde, mikroyap›da
anahtar konular, beton ve mikroyap›, çimentonun bile-
flenleri, hidratasyon, dayan›m ve mikroyap›, hidrotasyon
ürünleri, beton ve mikroyap› çatlaklar›, çatlak çeflitleri
ve do¤al agregalar konular› yer ald›.

Betonun ‹ç Yap› Özellikleri
3 May›s 2007
Betonun ‹ç Yap› Özellikleri
3 May›s 2007

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Yrd. Doç. Dr. fiule
KAYA (Berkarda E¤itim & Dan›flmanl›k) kat›ld›. Semi-
nerde, insan›n kendisini tan›mas› ve anlamas›n›n ile-
tiflimde önemli bir faktör oldu¤u anlat›ld›. Beden dilinin
iletiflim kurmada önemli oldu¤u anlat›lan seminerde,
küsmek, önyarg› ve elefltirmek gibi davran›fllar›n ileti-
flimi baltalayan davran›fllar oldu¤una de¤inildi.

Mühendislik Dünyas›nda ‹letiflimin
Önemi / 12 May›s 2007

Mühendislik Dünyas›nda ‹letiflimin
Önemi / 12 May›s 2007

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak ‹nfl. Müh. Ergün
KORKMAZ kat›ld›. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i bafll›kl›
bu seminerde, iflçi sa¤l›¤›n›n korumas›nda ve gelifl-

tirilmesinde iflverene düflen yükümlülükler ve ifl kaza-
lar›na de¤inilirken, çal›flan iflçilerin, fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden durumlar›, yaflama ve çal›flma koflullar›
konular›na yer verildi.

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
2 Haziran 2007
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
2 Haziran 2007



fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Yrd. Doç. Ali
UYUMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. “Türkiye’deki Rüzgar
Enerjisi Potansiyeli ve Belirlenme Yöntemleri” bafll›kl›
seminerde Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklar›
bak›m›ndan son derece zengin bir potansiyele sahip
oldu¤u anlat›l›rken, bu güçten yeterince yararlan›la-
mad›¤› belirtildi  ve rüzgar enerjisi belirlenme yöntemleri
hakk›nda bilgiler aktar›ld›.
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Kadir
GÜLER (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminer içeri¤inde, dü-
fleyde düzensizlikler, ç›kmal› yap› uygulamas› ve ç›kmal›
yap›larda hasar nedenleri, düfleyde düzensiz yap›lar›n
tasar›m›nda gözden kaçan hususlar, performans yak-
lafl›m›, 2007 y›l› deprem yönetmeli¤ine göre de¤er-
lendirme ve güçlendirme önerileri yer ald›.

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Ergun
GED‹ZL‹O⁄LU (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde, kentiçi
trafik yönetimi, yol sokak düzenlemeleri, ulafl›m alt
yap›lar›, kavflak düzenlemeleri, kavflak çeflitleri ve
tasar›m› konular›na yer verildi. Ayr›ca dünyadan ve
Avrupa’dan uygulamalara yer verildi.

Trafik Yönetimi
24 May›s 2007
Trafik Yönetimi
24 May›s 2007

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Yrd. Doç. Dr.
Murat Serdar KIRÇIL (YTÜ ‹nfl. Fak.) ve Baykal
HANCIO⁄LU (YTÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde, güncel
tasar›m yöntemleri, performans seviyesi, betonarme
kesitlerde do¤rusal olmayan davran›fl, deprem hereketi,
kirifller ve kolonlar için izin verilen en büyük hasar
oranlar›na de¤inildi.

Yap› Tasar›m›nda Performans
Yaklafl›m› / 31 May›s 2007

Yap› Tasar›m›nda Performans
Yaklafl›m› / 31 May›s 2007

Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi
Potansiyeli ve Belirleme Yöntemleri
14 Haziran 2007

Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi
Potansiyeli ve Belirleme Yöntemleri
14 Haziran 2007

Düfleyde Düzensiz Binalar›n
Performans Yaklafl›m› ile ‹ncelenmesi
17 May›s 2007

Düfleyde Düzensiz Binalar›n
Performans Yaklafl›m› ile ‹ncelenmesi
17 May›s 2007
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Cavidan
YORGUN (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde kompozit
döflemelerin üstünlükleri, kompozit döfleme elemanlar›,
kompozit döflemelerin davran›fl› ve tasar›m›, çelik sac
ve kompozit döfleme tasar›m›, kompozit döflemede
göçme biçimleri ve enkesit dayan›mlar› gibi konulara
yer verildi. Ekonomik ve güvenli kompozit döfleme
tasar›m› sadece boyutland›rmaya de¤il, özellikle yap›m
aflamas›nda da elde edilecek ekonomiye, dolay›s›yla

inflaat s›ras›ndaki dikkat ve kontrollere ba¤l› oldu¤u
aktar›ld›.

Kompozit Döflemelerin Tasar›m›
7 Haziran 2007
Kompozit Döflemelerin Tasar›m›
7 Haziran 2007

‹stanbul’da yaflanan sorunlardan biri olan ulafl›m
sorununa köklü bir çözüm üretmek, sa¤l›kl› politikalar
do¤rultusunda planl› geliflimini sa¤lamak, toplumun
do¤ru çözümlere yönelik desteklerini alarak; sorumluluk
duyan bilim adamlar›, uzmanlar› ve sivil toplum temsil-
cilerini bir araya getirerek örgütlenme yapmak amac›yla

bir toplant› gerçekleflti. Toplant›ya Prof Dr. Ergun
GED‹ZL‹O⁄LU, Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr.
Zerrin BAYRAKDAR ve sivil toplum kurulufllar›n›n
temsilcileri kat›ld›. fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salo-
nu’nda gerçekleflen toplant›ya fiubemizden Rezan
BULUT, Nusret SUNA ve Sevil KARINCALI kat›ld›lar.

‹stanbul’un Ulafl›m›na Çözüm Toplant›s›
20 Haziran 2007
‹stanbul’un Ulafl›m›na Çözüm Toplant›s›
20 Haziran 2007

üyelerimize duyuru
Oda yönetim kurulumuz taraf›ndan odam›z üyelerine verilen belgeler ile ‹flyeri Tescil Belgesi (‹TB) ç›kart›lmas›

esnas›nda ibraz› zorunlu k›l›nan SSK Ayl›k Prim ve Hizmet Bordrolar›nda, sigorta kesintisine esas (950.-YTL net

ücretin) matrah›n›n en az 1.326.-YTL (bin üç yüz yirmi alt›) olarak aranmas› karar alt›na al›nm›flt›r. Tespit edilen
bu rakama yönelik uygulaman›n 1 May›s 2007 tarih itibari ile bafllad›¤› üyelerimize duyurulur.

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Meclisi ‹mar ve
Ulaflt›rma Komisyon Üyeleri, Eyaletin Meclis Millet-
vekilleri, Meslek Odalar› Baflkanlar›, Meclis Grup
Uzmanlar›, ‹mar ve Ulaflt›rma Baflkanl›¤› Müsteflar›,
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Ulaflt›rma Sistemleri,
Havalimanlar›, Demiryollar› Donan›m› Ulaflt›rma Birlik
Yöneticileri ve Üst Düzey Yöneticileri 29 May›s 2007
tarihinde fiubemizi ziyaret ettiler.
Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ulafl›m ve
imara yönelik kamu kurulufllar› ve meslek odalar›n›n
üst düzey yöneticileri ve eyaletin imar ve ulaflt›rma
komisyon üyeleri, milletvekilleri, partilerin grup sözcü-
lerinin ziyaretinde fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
taraf›ndan ülkemizdeki yap› denetimi ve ulaflt›rma po-
litikalar› üzerinde konuklara bilgilendirmeler yap›ld›.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin ‹mar ve Ulaflt›rma
Müsteflar› ile Eyaletin ‹nflaat Mühendisleri Odas› Bafl-
kan› taraf›ndan o bölgedeki imar ve ulafl›m konular›nda

bilgilendirmeler fiubemiz yöneticilerine aktar›ld›. Kar-
fl›l›kl› olarak her iki Odan›n yöneticileri taraf›ndan iflbir-
li¤i temennilerinden sonra ayn› gün Almanya Federal
Baflkonsoloslu¤u’nun daveti üzerine ‹stanbul’daki
konsolosluk binas›ndaki kokteyle fiubemiz yöneticileri
kat›ld›.

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden fiubemize Ziyaret
29 May›s 2007
Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden fiubemize Ziyaret
29 May›s 2007
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Odam›z›n Yeni Binas› Hizmete Aç›ld›

‹nflaat Mühendisleri Odas› yeni binas›, kongre ve kültür merkezi 4 May›s
2007 Cuma günü düzenlenen törenle aç›ld›. Törene çok say›da davetli kat›ld›.
Bina aç›l›fl› için düzenlenen etkinlikte konuflma yapan ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Taner YÜZGEÇ, “Yeni binam›z geçmifle teflekkür,
gelece¤e borçtur” dedi. 8 katl› binan›n ilk üç kat› kongre ve kültür merkezine,
5 kat› ise Oda Merkezi ve Ankara fiubesi için çal›flma bürolar›na ayr›lm›fl.
Kongre ve kültür merkezi olarak kullan›lmak üzere üç ayr› salondan oluflan
binada, 700 m2’lik bir alanda bulunan lokal ve ayn› zamanda sanatsal
eserlerin sergilenmesine uygun olarak düzenlenen bir fuaye alan› da bu-
lunmakta. Aç›l›fl etkinli¤i sunum ve konuflmalar›n ard›ndan yap›lan kokteylle
sona erdi. Aç›l›fl törenine fiube Yönetim Kurulumuzdan Cemal GÖKÇE, Rezan

BULUT, Nusret SUNA, Cemal ‹NAN, ‹smail UZUNO⁄LU ve Nergiz VASFIO⁄LU

kat›ld›lar.

Say› : 34.04487 21.05.2007
Konu: Proje Sicil Durum Belgesi Hk.

Say›n Üyemiz*,

Bildi¤iniz üzere, Sicil Durum Belgesi, yap› ruhsat› aflamas›nda Belediyelerce talep edilmesi zorunlu olan ve
kamu yarar›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan da büyük bir önem arzeden ve Meslek Odalar›nca verilen bir belgedir.

Sicil durum belgesi ile meslek odas›n›n, meslek mensubu hakk›nda güncel ve yeterli bilgiye sahip olmas›, mesleki
denetimin gerçekleflmesi sa¤lanmaktad›r. Bu suretle her türlü suistimalin meydana gelmesi de önlemifl olmaktad›r.
Gerçekten sicil durum belgesi ile ilgili mühendis veya mimar›n uzmanl›k konusuna uygun meslek mensubu olup
olmad›¤›, mesle¤ini serbest olarak icra yetkisi bulunup bulunmad›¤›, meslekten süreli veya süresiz men edilip
edilmedi¤i, disiplin cezas› gibi bir sebeple k›s›tl› olup olmad›¤› konular› anlafl›labilmektedir. Bu denetlemenin etkin
bir flekilde yap›labilmesinin yolu da yap› ruhsat› aflamas›nda sicil durum belgesi talep edilmesidir.

Kuflkusuz ki ‹nflaat Mühendisli¤i mesle¤inin menfaatlere uygun geliflmesini sa¤lamak aç›s›ndan yukar›da ifade
etti¤imiz denetimin gerçeklefltirilmesi büyük önem arzetmektedir.

Ne var ki, Odam›z›n, son zamanlarda yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar sonucunda, baz› belediyelerin, yap› ruhsat›
aflamas›nda aranmas› zorunlu olan sicil durum belgesini istemedikleri ortaya ç›km›fl, Sicil Durum Belgesi aranmas›n›n
zorunlu oldu¤u söz konusu kurulufllara bildirilmifltir. Buna ra¤men, tav›rlar›nda ›srar eden belediyeler hakk›nda
suç duyurusunda bulunulmufltur.

Zira yap› ruhsat› aflamas›nda Sicil Durum Belgesi aranmamas› suç teflkil etmektedir. Öte yandan, yukar›da
belirtilen flekilde suç iflleyen yerel kurulufllar›n, ayr›ca say›n meslektafllar›m›za da Sicil Durum Belgesinin gerekli
olmad›¤›n› telkin ederek, meslektafllar›m›z› mevzuata ayk›r› davranmaya yönlendirdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu nedenle, Odam›z siz say›n meslektafllar›m›z› bilgilendirmeyi görev kabul eder. Buna göre, söz konusu
belediyeler, Sicil Durum Belgesi aramayarak suç ifllemifl olmakla birlikte, yap› ruhsat›nda Sicil Durum Belgesi
bulunmamas› meslektafllar›m›z›n da mesleki aç›dan sorumlulu¤unu do¤urmaktad›r.

Sonuç olarak, yap› ruhsat› aflamas›nda Sicil Durum Belgesi düzenlenmesinin mevzuattan kaynaklanan zorunluluk
oldu¤u, yap› ruhsat› aflamas›nda sicil durum belgesi aranmamas›n›n ilgili belediyeler aç›s›ndan suç teflkil etti¤i,
ayr›ca meslektafllar›m›z›n da mesleki aç›dan sorumlulu¤unu do¤urdu¤u, bu nedenle yap› Sicil Durum Belgelerinin
söz konusu belediyelerce talep edilmese dahi, meslektafllar›m›zca al›nmas›n›n gerekti¤i hususlar›nda bilgi edinilmesi
rica olunur. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

Sekreter Üye

* ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin il ve ilçe kademe belediye baflkanl›klar› taraf›ndan proje sicil durum belgesinin
aranmamas›na yönelik yay›nlam›fl oldu¤u genelgeye iliflkin, fiube yönetim kurulumuz taraf›ndan serbest inflaat mühendisli¤i
hizmetinde bulunan Odam›z üyelerinin proje sicil durum belgelerini Odam›zdan almalar›na yönelik yaz›lan yaz›.
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Say›  : 34.05451 14.06.2007
Konu : S‹M Hk.

T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›'na*,

Odam›z, 6235 say›l› Kanuna göre kurulmufl olan, kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur.
Odam›z›n kurulufl amaçlar› 6235 say›l› kanunda say›lm›fl olup, bunlardan bir k›sm› da; mesle¤in genel menfaatlere uygun
olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek menfaatlerini korumak, bu do¤rultuda gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetlerde
bulunmakt›r.
Odam›z mensuplar›nca, odam›za yap›lan müracaatlardan, baz› kamu kurum ve kurulufllar›nca inflaat mühendisinin uzmanl›k
alanlar› konusunda tereddüde düflüldü¤ü anlafl›lm›fl olup, 6235 say›l› kanunun odam›za yüklemifl oldu¤u yükümlülükler
nedeniyle, kurumunuzu bilgilendirme gere¤i duyulmufltur.
Bilindi¤i üzere Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri

Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeli¤i, serbest çal›flan ve inflaat mühendisli¤i hizmetleri üreten kifli
ve kurulufllar›n mesleki etkinliklerinin geliflmesini, üretilen hizmetlerin ‹nflaat Mühendisleri Odas› ilkeleri ile ülkemizde
geçerli di¤er standartlara uygunlu¤unu, meslek içi haks›z rekabetin önlenmesini, mesleki deneyim ve yeterliklerin
artt›r›lmas›n›, ülkemizin inflaat mühendisli¤i alan›ndaki bilimsel, teknik kapasitesinin tespitini ve güncellenmesini, mesleki
de¤erlendirmeye esas sicillerin tutulmas›n› ve bu konular›n denetim alt›na al›nmas›n› sa¤lamak amaçlar›yla haz›rlanm›fl
ve 30.10.2005 tarih, 25981 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu yönetmeli¤in 4. maddesinde, Serbest inflaat mühendisi (S‹M), "Serbest inflaat mühendislik hizmetlerinden
birini veya birkaç›n› ücreti karfl›l›¤›nda, kendi hesab›na veya kamu kurum ve kurulufllar› d›fl›nda bir gerçek ya da tüzel kifli
hesab›na ücretli veya ortak bir ba¤lant› içinde yapan inflaat mühendisi" olarak tan›mlanm›flt›r.
Yine yönetmeli¤in 5. maddesinde, Serbest inflaat mühendisli¤i uzmanl›k alanlar› belirlenmifl olup, buna iliflkin
tablo Ek-1'de sunulmufltur. Öte yandan, bafll›klar alt›nda belirtilen alanlar tahdidi nitelikte de¤il, örnekleyicidir.
Ayr›ca yönetmeli¤in 6. maddesinde, Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri 4 bafll›k alt›nda say›lm›fl olup, bu bölümde
de bafll›klar alt›ndaki aç›klamalara örnekleyici olarak yer verilmifltir. Buna iliflkin tablo da, Ek-2'de sunulmufltur.
Yönetmelikte say›lan koflullar› tafl›yan ‹nflaat Mühendislerine, Serbest inflaat mühendisli¤i belgesi (S‹M) verilmektedir.
Yine yönetmelikte belirlenen alanlarda hizmet verecek ‹nflaat Mühendislerinin Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetleri ifl
yeri tescil belgelerinin (‹TB) bulunmas› gereklidir.
Yönetmelik gere¤ince söz konusu belgelere iliflkin koflullar› araflt›rma ve belgeleri düzenleme yetkisi Odam›za tan›nm›fl
bulunmaktad›r.
Tüm bunlar karfl›s›nda, odam›zdan al›nm›fl Serbest inflaat mühendisli¤i belgesi yahut Serbest yap› denetçisi belgesine

sahip olan ve Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetleri ifl yeri tescil belgeleri bulunan inflaat mühendislerinin, Ek-1

ve Ek-2’de yer alan alanlarda uzmanl›k sahibi ve bu alanlara ait tüm hizmetleri yerine getirme hak ve yeterlili¤ine

sahip oldu¤u söylenebilecektir.

Bu nedenle, kurumunuzca yap›lacak ifl ve ifllemlerde, haks›z rekabete neden olmamak aç›s›ndan ifl bu yaz›m›zda belirtilen
hususlar ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri
Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i’nin göz önüne al›nmas› gere¤i bilgilerinize duyurulur. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

Sekreter Üye

Da¤›t›m

Gere¤i için:

- ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› - Karayollar› I. Bölge Müdürlü¤ü
- Tüm ‹lçe Belediyeleri ve Belde Belediyeleri - Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ü
- ‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü - T.C. ‹stanbul Valilik Makam›
- ‹GDAfi Genel Müdürlü¤ü - T.C. ‹stanbul Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü
- ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü - TCDD Bölge Müdürlü¤ü
- DS‹ 14.Bölge Müdürlü¤ü

* fiube yönetim kurulumuz taraf›ndan 4734 Say›l› Kamu ‹hale Yasas› kapsam›nda idarelerce aç›lan proje ihalelerine yönelik olarak
Odam›z Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i’nin idareler taraf›ndan
gözönünde bulundurulmas› ile ilgili olarak yaz›lan yaz›d›r.



‹STANBUL BÜLTENflubemizden

Ek 1- Serbest inflaat mühendisli¤i uzmanl›k alanlar›

a) Yap› uzmanl›k b) Geoteknik c) Ulaflt›rma ç) Hidrolik ve d) K›y› liman e) Yap›m yönetimi f) Yap›
alan› uzmanl›k uzmanl›k su kaynaklar› uzmanl›k alan› ve yap› iflletmesi malzemeleri

alan› alan› uzmanl›k alan› uzmanl›k alan› uzmanl›k alan›

Betonarme Zemin etüt Karayollar› Barajlar Dalgak›ran, ‹nflaat yönetimi
yerüstü ve raporlar limanlar ve
alt› yap›lar iskeleler
Çelik ve ahflap Zemin Demiryollar› Akarsu Deniz deflarj ‹fl güvenli¤i
yap›lar iyilefltirmeleri iyilefltirme ve sistemleri

göletler

Prefabrik Metro ve hafif Sulama ve Sahil
yap›lar rayl› sistemler kurutma tahkimat›

Trafik ‹çme suyu ve
düzenlemeleri kanalizasyon

sistemleri
Boru hatlar›

Ek 2- Serbest inflaat mühendisli¤i hizmetleri

a) Etüt-proje ve dan›flmanl›k hizmetleri b) Yap›m hizmetleri c) Denetim hizmetleri ç) Laboratuvar hizmetleri

Etüt ve fizibilite hizmetleri Yap›m yöneticili¤i Yap› denetim Yap› malzeme
mühendisli¤i hizmetleri laboratuvar›

Planlama hizmetleri fiantiye yöneticili¤i Teknik uygulama Zemin mekani¤i
sorumluluk hizmetleri laboratuvar›

Projelendirme hizmetleri ‹fl güvenli¤i yöneticili¤i
Araflt›rma ve gelifltirme hizmetleri Saha yöneticili¤i
Keflif-flartmane-ihale dosyas›
düzenleme hizmetleri
Hakedifl ve kesin hesap hizmetleri
Mesleki kontrollük hizmetleri
Çevresel etki de¤erlendirme hizmetleri

D‹SK'in Kurucu Genel Baflkan› Kemal Türkler'in an›t
mezar› için TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent
fiubesi, D‹SK Birleflik Metal ‹fl Sendikas›, Kemal Türk-
ler E¤itim ve Kültür Vakf› iflbirli¤iyle düzenlenen yar›flma
sonucunda ödüller sahiplerine verildi. Birincilik ödülünü
Meliha SÖZER‹, ikincilik ödülünü Nalan YERL‹BUCAK,
üçüncülük ödülünü de Nimet AYDIN kazand›. fiube
Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE ve Sekreter Üyemiz Rezan
BULUT’un kat›lm›fl oldu¤u törende, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi Ödülünü alan Hüseyin YÜCE’ye
ödülünü fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE takdim etti.

KEMAL TÜRKLER ULUSAL VE TEK AfiAMALI ANIT MEZAR TASARIMI
YARIfiMASI KOLLOKYUMU ÖDÜL TÖREN‹ - 27 Haziran 2007

‘‹stanbul Kent Sempozyumuna Do¤ru’ kapsam›nda
20 May›s 2007’de ‘‹stanbullular Konufluyor’ ve 16
Haziran 2007’de ‘‹stanbul ‹çin Davac›y›z’ bafll›kl› iki
etkinlik gerçeklefltirildi. Etkinliklerde, Sempozyum
bafll›klar› kapsam›nda ‹stanbul’daki sorunlar› ortaya
koyan ve yaflanan olaylara yer verildi. ‹stanbul ‹çin
Davac›y›z’ etkinli¤inde hukuk müflavirimiz Taner SAVAfi

taraf›ndan fiubemizin ‹stanbul kenti ile ilgili yap›lan
yanl›fl ve  hatal› yat›r›mlara yönelik açm›fl oldu¤u hukuk
davalar› ile ilgili bir sunum gerçeklefltirildi. fiube Yöne-
tim Kurulumuzdan ‹smail UZUNO⁄LU’nun da kat›lm›fl
oldu¤u toplant›, ‹nfl. Müh. Murat GÖKDEM‹R taraf›ndan
yönetilen forumla son buldu.

TMMOB ‹STANBUL KENT SEMPOZYUMU’NA DO⁄RU...
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SAYIN ÜYEM‹Z*
Bilindi¤i üzere Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i 30 Ekim 2005 tarih ve 25981 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e
girmifl bulunmaktad›r.
Bu yönetmelik gere¤i serbest inflaat mühendisli¤i hizmeti
yapacak üyelerimiz uzmanl›k alanlar›na göre “Serbest ‹nflaat
Mühendisi Belgesi (S‹M)”, çal›flt›klar› firma veya sahibi
bulunduklar› firma da “‹flyeri Tescil Belgesi (‹TB)” almak
için Odam›za baflvuruda bulunmak zorundad›r.

Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i uzmanl›k alanlar› yönetmelikte;
a) Yap› uzmanl›k alan›,
b) Geoteknik uzmanl›k alan›,
c) Hidrolik ve Su kaynaklar› uzmanl›k alan›,
d) K›y›-Liman uzmanl›k alan›,
e) Ulaflt›rma uzmanl›k alan›,
f) Yap›m yönetimi ve yap› iflletmesi uzmanl›k alan›,
g) Yap› malzemeleri uzmanl›k alan› olarak belirtilip,
tariflenmifltir.

Serbest inflaat mühendisi belgesine sahip üyelerimiz,
yönetmelik kapsam›nda belgelerini yenilerken, 2 y›ll›k süre
içerisinde en az 80 kredi puan›na ulaflmak zorundad›r. Kredi
puanlar›; mesleki faaliyet, mesleki deneyim, meslek içi
e¤itim, mesleki etkinlik ve akademik unvan olmak üzere
befl ana konu çerçevesinde de¤erlendirilmektedir. Bu puanlar
her uzmanl›k alan› için ayr› ayr› de¤erlendirilecektir. Bu
kapsamda mesleki faaliyetten en az 30, meslek içi e¤itimden
en az 20 puana ulaflmak zorunlulu¤u vard›r (Tablo 1).

Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri yönetmeli¤ine göre
al›nacak (S‹M) belgesinin geçerlili¤ini koruyabilmesi için, 2
y›lda bir Oda taraf›ndan onaylanmas› zorunlu hale getirilmifltir.

S‹M’e ait belgeler, ilgili S‹M’in baflvurusu üzerine afla¤›daki
koflullar› tafl›mas› halinde yenilenecektir.
S‹M belgesinin süresinin dolmufl olmas› veya yenilenmesinin
istenmesi durumunda, S‹M’e ait belgeler,
a) Oda taraf›ndan düzenlenen serbest inflaat mühendisli¤i
     hizmetleri ile ilgili meslekiçi faaliyetlerine ve bilgi

     yenileme e¤itimlerine kat›lm›fl olmas›,
b) Yeterli kredi puan›n› sa¤lam›fl olmas›,

S‹M belgesi alabilme koflullar›n›  tafl›yan üyelerimizin, çal›flt›¤›
ilin/ilçenin ba¤l› bulundu¤u ‹MO fiube veya temsilcili¤ine
baflvurarak afla¤›daki belgeleri vermeleri gerekecektir.
ai) Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde kredilendirmeyi
     etkileyecek olan belgeler,
bi) Meslekiçi e¤itimlerden al›nan ve kredilendirmeyi
     etkileyecek olan belgeler,

Say›n Üyemiz,
S‹M yönetmeli¤i uyar›nca odam›z taraf›ndan verilen Serbest
‹nflaat Mühendisi (S‹M) Belgesi, 2008 y›l›nda yenilenirken
yukar›da belirtilen hususlar ba¤lam›nda  de¤erlendirme
yap›lacakt›r.
S‹M yönetmeli¤inde belirtilen uzmanl›k alanlar›na göre
fiubemizin, 2006-2007 ve 2008 y›llar›nda düzenleyece¤i
kurslar, seminerler konferanslar, kongreler ve sempozyumlar;
Odam›z›n Meslekiçi E¤itim Kurulunca krediye esas teflkil
edilecek flekilde puanland›r›l›p, belgelendirilecektir.
Dolay›s›yla yönetmelik kapsam›nda akademik ünvan›n›z,
mesleki etkili¤iniz, mesleki deneyiminiz, kat›ld›¤›n›z meslekiçi
e¤itimler ve tüm mesleki faaliyetlerinizde de¤erlendirilmifl
olacakt›r.
Odam›za sunaca¤›n›z bu belgeler üzerinden yap›lacak olan
de¤erlendirmeye göre sa¤layaca¤›n›z en az  ve en fazla
puanlar da, bu belgeler üzerinden hesaplanacakt›r.
S‹M belgesini 2008 y›l›nda yenileyecek üyelerimiz
baflvurular›n› ba¤l› bulunduklar› fiube ve temsilciliklere
yapacaklard›r. S‹M yönetmeli¤i çerçevesinde kurulan Mesleki
De¤erlendirme Kurulu, kredilendirme esaslar› çerçevesinde
bu baflvurular› de¤erlendirecektir. S‹M belgesi verilmesi ya
da yenilenmesi uygun bulunan üyelerimizin belgeleri, ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Merkezi taraf›ndan haz›rlanarak ilgili
flubeye gönderilecektir. Yine, S‹M belgesi almalar› uygun
görülmeyen üyelere haz›rlanacak “gerekçeli” yaz›da ilgili
fiubesine gönderilecektir.

Say›n Üyemiz,
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i  Hizmetleri Uygulama, Tescil,
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda
belgenizin 2008 y›l›nda yenilenebilmesi için fiubemiz
taraf›ndan düzenlenecek meslekiçi e¤itim semineri ve
kurslar›na kat›larak belli bir kredi puan›na ulaflman›z
gerekmektedir. Ayr›ca, yapm›fl oldu¤unuz tüm mesleki
faaliyetlerin belgelendirilmesi de, sizlerin yarar›n›za olacak
flekilde zorunlu bir hale getirilmifltir.
Gelecekte herhangi bir ma¤duriyetle karfl›laflmaman›z için
yönetmelik hükümlerine uygun olarak davranman›z gerekti¤ini
önemle hat›rlat›r, çal›flmalar›n›zda  baflar›lar dileriz.
Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT
Sekreter Üye
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* fiube yönetim kurulumuz taraf›ndan 1 Ocak 2006 tarih itibariyle Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama,
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i çerçevesinde S‹M belgesine sahip üyelerimize yaz›lm›fl bir yaz›d›r.



4708 say›l› yasayla düzenlenen mevcut yap› denetim siste-
minin yeniden ele al›nmas› konusunda Odam›z, Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n ilgili birimleriyle görüflmeleri sonucu
mevcut yap› denetim sistemi içerisinde yer alan yap› denet-
çileri, proje denetçileri ve yard›mc› kontrol elemanlar›n›n
Odam›z taraf›ndan meslekiçi e¤itime tabi tutulmas›, yap›lan
protokolle karar alt›na al›nm›flt›r. Bu çerçevede fiubemiz
taraf›ndan yap›lan kurs ve s›navlar, ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
dersliklerinde gerçeklefltirilmifltir. 8-10 Haziran 2007 tarihinde
‹stanbul’da yap›lan kurslara 290 proje denetçisi kat›lm›flt›r.
Sakarya, Tekirda¤, Bursa, Kocaeli ve ‹stanbul fiube üyelerinin
kat›lm›fl oldu¤u kurs sonunda 23 Haziran 2007’de ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi dersliklerinde yap›lan s›nava toplam 354 proje
denetçisi kat›lm›flt›r. Bu kursta tüm derslere ve kurs sonunda

yap›lan s›nava kat›lan proje denetçilerine Odam›z ve Bay›n-
d›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n ortak imzalar› ile kat›l›m belgesi
verilecektir.
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YAPI DENET‹M fi‹RKETLER‹NDE ÇALIfiAN PROJE DENETÇ‹LER‹NE YÖNEL‹K MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSU

PROGRAMI (8-10 Haziran 2007) ve SINAVI (23 Haziran 2007)

‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi (‹SK‹), 2008 -
2012 Stratejik Plan› ve 2008 Y›l› Performans Program›
çal›flmas›n› bafllatmas› üzerine, çeflitli kifli, kurum ve
kurulufllar›n kat›ld›¤› bir çal›fltay yap›ld›. ‹stanbul Grand
Cevahir Otel’de yap›lan Çal›fltayda, üç ayr› salonda
“sektörel” bazda çal›flmalarda her bir sektör için,
sektörel yap› ve faaliyetleri, tan›t›c› sunumlar› yap›ld›.
Çal›fltayda oluflturulan “Sektörler” ve adlar›; Kurumsal
Yap› Sektörü - Temiz Su Üretimi ve Da¤›t›m› - At›ksu
ve Ya¤mur Sular› Yönetimi Sektörü- Müflteri ve fiube
Hizmetleri Sektörü olarak belirlendi. fiubemiz ad›na
‹nfl. Müh. Murat GÖKDEM‹R’in kat›ld›¤›, bilim insanlar›,
çeflitli kurum ve kurulufl yöneticisi ve temsilcisi’nin
bulundu¤u yaklafl›k 100 kifliden oluflan “Temiz Su
Üretimi ve Da¤›t›m› - At›ksu ve Ya¤mur Sular› Yönetimi
Sektörü”, grubunda yer alanlar; küresel ›s›nma, yo¤un
buharlaflma, kurakl›k ve çölleflme tehlikesi, su k›tl›¤›
ve su rejimi, su kriz yönetimi, su havzalar›n›n korunmas›
ve su kirlili¤inin önlenmesi, AB ‹liflkileri ve ‹stanbul
Metropol Çevre Planlamas› vs. konular› üzerinde tart›-

flarak, görüfl ve önerilerde bulundular. ‹MO ‹stanbul
fiubesi ad›na çal›fltaya kat›lan Murat GÖKDEM‹R ise;
‹stanbul su havzalar›n› korumak ve su kirlili¤ini önlemek
maksad› ile ç›kar›lan “YÖNETMEL‹K”in, haz›rlanmadan
önce, bu konuda görüfl belirtebilen taraflar; (Meslek
Odalar›, Kurumlar›, Kurulufllar›, Akademik Birimleri,
vb.) ça¤r›larak veya görüfl ve önerileri al›narak çal›fl-
malarda bulunulmas›; mevcut su havzalar› içinde yer
alan tüm yap›lar›n, bir programa ba¤l› olarak ve süreç
içinde kald›r›lmas›; ‹SK‹ yönetimi taraf›ndan al›nan bir
kararla; su havzas› olmaktan ç›kar›lan Küçükçekmece
Gölü’nün yeniden eski konumuna getirilmesi için, da-
ha önce al›nan karar›n kald›r›lmas› gerekti¤i; yeni tek-
nolojiler kullan›larak ve ça¤dafl yönetim uygulamalar›
sa¤lanarak yüzde 35’lere varan su kayb›n›n en az
düzeye, geliflmifl ülkelerce kabul edilen düzeye çekil-
mesinin sa¤lanmas›, ‹stanbul’da var olan su kaynak-
lar›n›n azalmas›na yönelik, “Su Krizi Yönetimi” progra-
m›n›n düzenlenerek uygulamaya konulmas› konular›n›
gündeme tafl›d›.

‹SK‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü STRATEJ‹K PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI
PAYDAfi ANAL‹Z‹ VE E⁄‹L‹M - SENARYO ANAL‹Z‹ ÇALIfiTAYI - 10 May›s 2007



Gün Saat Derslik 1 Derslik 2 Derslik 3 Derslik 4

08.30-09.30 Kay›t ifllemleri Kay›t ifllemleri Kay›t ifllemleri Kay›t ifllemleri

09.30-11.00 Betonarme elemanlarda Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda
boyutlama ilkeleri betonarme tafl›y›c› donat› düzenleme tafl›y›c› sistem
Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ sistemler teknikleri düzenlenmesi

Prof. Dr. Zekai CELEP Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Kadir GÜLER

11.00-11.30 Ara Ara Ara Ara

11.30-12.30 Betonarme elemanlarda Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda
boyutlama ilkeleri betonarme tafl›y›c› donat› düzenleme teknikleri tafl›y›c› sistem
Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ sistemler Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ düzenlenmesi

Prof. Dr. Zekai CELEP  Prof. Dr. Kadir GÜLER

12.30-13.30 Ö¤le Ö¤le Ö¤le Ö¤le

13.30-15.00 Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda Statik ve betonarme
betonarme tafl›y›c› boyutlama ilkeleri tafl›y›c› sistem proje üretim ve denetim
sistemler Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ düzenlenmesi esaslar›
Prof. Dr. Zekai CELEP Prof. Dr. Kadir GÜLER Y. Müh. Mustafa ALTINELLER

15.00-15.30 Ara Ara Ara Ara

15.30-16.30 Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda Statik ve betonarme
betonarme tafl›y›c› boyutlama ilkeleri tafl›y›c› sistem proje üretim ve denetim
sistemler Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ düzenlenmesi esaslar›
Prof. Dr. Zekai CELEP Prof. Dr. Kadir GÜLER Y. Müh. Mustafa ALTINELLER

09.00-10.45 Yap› mühendisli¤inde Yap› malzemeleri Yap› mühendisli¤inde Yap› malzemeleri
zemin mekani¤i Doç.Dr. Y›lmaz AKKAYA zemin mekani¤i Prof. Dr. M. Ali TAfiDEM‹R
Yrd. Doç. Dr. Aykut fiENOL Prof. Dr. Mete ‹NCEC‹K

10.45-11.15 Ara Ara Ara Ara

11.15-13.00 Yap› malzemeleri Yap› mühendisli¤inde Yap› malzemeleri Yap› mühendisli¤inde
Doç.Dr. Y›lmaz AKKAYA zemin mekani¤i Doç.Dr. Y›lmaz AKKAYA zemin mekani¤i

Yrd. Doç. Dr. Aykut fiENOL  Prof. Dr. Mete ‹NCEC‹K

13.00-14.00 Ö¤le Ö¤le Ö¤le Ö¤le

14.00-15.30 Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda Statik ve betonarme proje Deprem etkisi alt›nda
donat› düzenleme tafl›y›c› sistem üretim ve denetim esaslar› betonarme tafl›y›c›
teknikleri düzenlenmesi Y. Müh. Mustafa ALTINELLER sistemler
Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Kadir GÜLER Prof. Dr. Zekai CELEP

15.30-16.00 Ara Ara Ara Ara

16.00-17.00 Betonarme elemanlarda Betonarme yap›larda Statik ve betonarme proje Deprem etkisi alt›nda
donat› düzenleme teknikleri tafl›y›c› sistem üretim ve denetim esaslan betonarme tafl›y›c›
Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ düzenlenmesi Y. Müh. Mustafa ALTINELLER sistemler

Prof. Dr. Kadir GÜLER  Prof. Dr. Zekai CELEP

09.00-10.30 Betonarme yap›larda Statik ve betonarme proje Betonarme elemanlarda Betonarme elemanlarda
tafl›y›c› sistem üretim ve denetim esaslar› boyutlama ilkeleri donat› düzenleme
düzenlenmesi Y. Müh. Mustafa ALTINELLER Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ teknikleri
Prof. Dr. Kadir GÜLER Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ

10.30-11.00 Ara Ara Ara Ara

11.00-12.00 Betonarme yap›larda Statik ve betonarme proje Betonarme elemanlarda Betonarme elemanlarda
tafl›y›c› sistem üretim ve denetim esaslan boyutlama ilkeleri donat› düzenleme
düzenlenmesi Y. Müh. Mustafa ALTINELLER Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ teknikleri
Prof. Dr. Kadir GÜLER Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ

12.00-13.00 Ö¤le Ö¤le Ö¤le Ö¤le

13.00- 14.30 Statik ve betonarme proje Betonarme elemanlarda Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda
üretim ve denetim esaslar› donat› düzenleme teknikleri betonarme tafl›y›c› sistemler boyutlama ilkeleri
Y. Müh. Mustafa ALTINELLER Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Zekai CELEP  Yrd.Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ

14.30-15.00 Ara Ara Ara Ara

15.00-16.00 Statik ve betonarme proje Betonarme elemanlarda Deprem etkisi alt›nda Betonarme elemanlarda
üretim ve denetim esaslar› donat› düzenleme teknikleri betonarme tafl›y›c› sistemler boyutlama ilkeleri
Y. Müh. Mustafa ALTINELLER Doç. Dr. Necmettin GÜNDÜZ Prof. Dr. Zekai CELEP  Yrd.Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ

16.00-16.30 Ara Ara Ara Ara
16.30-18.00 Yasal mevzuat ve mesleki Yasal mevzuat ve mesleki Yasal mevzuat ve mesleki Yasal mevzuat ve mesleki

davran›fl ilkeleri davran›fl ilkeleri davran›fl ilkeleri davran›fl ilkeleri
Cemal GÖKÇE (SDMK)* Cemal GÖKÇE (SDMK) Cemal GÖKÇE (SDMK) Cemal GÖKÇE (SDMK)

14:00-16:00 23 Haziran 2007 Cumartesi S›nav: ‹stanbul, ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Derslikleri Ayaza¤a Kampüsü
* ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
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‹fl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve endüstriyel k›yafetler fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleflti. Fuarda ifl gü-
venli¤i ekipmanlar›, kurtarma ekipmanlar›, belgelendir-
me firmalar›, biliflim güvenli¤i, tesis emniyeti, çevre
konulu firmalar ve ürünler yer ald›. Fuarda fiubemiz de
stand açarak etkinlik duyurusu ve kitap tan›t›m› yapt›.

‹fl Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve
Endüstriyel K›yafetler Fuar›
9-12 May›s 2007

‹fl Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve
Endüstriyel K›yafetler Fuar›
9-12 May›s 2007

Uluslararas› YAPI 2007 ‹stanbul Fuar› 2-6 May›s 2007
tarihleri aras›nda Tüyap Fuar Merkezi / Beylikdüzü’nde
30. kez gerçekleflti. Türk inflaat sektörünün geliflimine
önemli ölçüde katk› koyan Uluslararas› Yap› 2007
‹stanbul Fuar›’nda fiubemizde stand açarak etkinlik
duyurusu ve kitap tan›t›m› yapt›.

Yap› ‹stanbul Fuar›
2-6 May›s 2007
Yap› ‹stanbul Fuar›
2-6 May›s 2007

Akdeniz Tan›t›m A.fi. ve Messe- München iflbirli¤i ile
düzenlenen Tadilat ‹stanbul’07 - Yap› Yenileme Fuar›
‘Kentsel Yenileme Platformu’ ad› alt›nda ‹stanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleflti. Fuar kapsam›nda yap›
yenileme çal›flmalar›, yap› güçlendirme, restorasyon
konular› ele al›nd›. Fuarda, belediyeler bugüne kadar
yapt›klar› ve yapmay› düflündükleri projelerin sunumunu
gerçeklefltirirken, fiubemiz de stand açarak etkinlik
duyurusu ve kitap tan›t›m› yapt›.

Tadilat ‹stanbul’07
Yap› Yenileme Fuar›/7-10 Haziran 2007

Tadilat ‹stanbul’07
Yap› Yenileme Fuar›/7-10 Haziran 2007

Marmaray Tuzla fiantiyesi’ne
Teknik Gezi/13 May›s 2007

Marmaray Tuzla fiantiyesi’ne
Teknik Gezi/13 May›s 2007

Gaziantep fiubesi Yeni Binas›n› Hizmete Açt›

‹MO Gaziantep fiubesi’nin yeni hizmet binas› düzenlenen
bir törenle hizmete aç›ld›. 4 kat üzerine 1500 m2

kapal› alan üzerine kurulu olan binada 210 kiflilik
konferans salonu, 90 kiflilik seminer salonu,

kütüphane ve lokal bulunuyor.
Aç›l›fl törenine fiube Yönetim Kurulumuzdan Cemal GÖKÇE,
Rezan BULUT, Nusret SUNA ve Nergiz VASFIO⁄LU kat›ld›.

fiubemizce, Demiryollar›, Limanlar ve Havameydanlar›
‹nflaat› Genel Müdürlü¤ü’nün (DLH) Marmaray Projesi
kapsam›nda Tuzla ve Üsküdar’daki flantiyelerine bir
teknik gezi düzenlendi. Bo¤az giriflinde bat›r›l›p deniz
alt›nda birlefltirilecek olan dev tünellerin imal edildi¤i
Tuzla ve Üsküdar flantiyelerinde bat›rma tüp tüneller
ve yap›m› hakk›nda konsorsiyum ve muflavir firma yetki-
lileri taraf›ndan geziye kat›lan üyelerimize bilgiler aktar›ld›.
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‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI

‹STANBUL fiUBE YÖNET‹M KURULU’NA

25.02.2007 tarihinde ‹stanbul’da düzenledi¤imiz
‹nflaat Mühendisleri Odas› Ö¤renci Komisyonlar› ‹l
Temsilcileri Toplant›s›’n›n eksiksiz olarak
gerçeklefltirilmesinde biz ö¤renci komisyonuna her
konuda vermifl oldu¤u destek için ö¤renci komisyonu
ad›na baflta Sekreter Üye Sn. Rezan BULUT olmak
üzere tüm ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu’na ve fiube
çal›flanlar›na teflekkür ederiz.

‹MO ‹stanbul fiubesi
Ö¤renci Komisyonu ad›na
Fatih YAZAR

T.C.

SAKARYA ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄Ü

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Baflkanl›¤›

Say› : B30.2.SAÜ.0.70.78.01.876-05-04-216        11/4/2007
Konu : Teflekkür

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹G‹

‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI BAfiKANLIGI’NA

(‹stanbul fiubesi)

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’ne ba¤›fl olarak gönderdi¤iniz
kitaplar teslim al›narak araflt›rmac›lar›n istifadesine sunulmufltur.

‹lginize teflekkür eder, sayg›lar sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet ALP ARGU

Rektör a.
Rektör Yard›mc›s›

teflekkür teflekkür

Odam›z›n da üyesi bulundu¤u Türkiye Deprem Vakf›‘n›n
Ola¤an Mütevelli Heyet toplant›s› 22 Haziran 2007
tarihinde fiubemizde yap›ld›. Toplant› gere¤i gündem
aç›l›fl›n› vak›f baflkan› Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU
yapt›ktan sonra, genel kuruldaki divan oluflumu ve
onun sonras›nda genel kurul gündemince vakf›n bir
y›ll›k faaliyetleri, kar-zarar durumlar›, gelir-giderleri ve
bilanço durumu vak›f baflkan› Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU
taraf›ndan sunuldu. Gündemin di¤er maddesi olan
vakf›n 2008 y›l›ndaki çal›flma program› üzerinde hem
vak›f yöneticileri hem de mütevelli heyet üyeleri görüfl-
lerini sundular. Ayr›ca vak›ftaki üyeli¤ini yerine getirme-
yen flirketlere gerekli yaz›flmalar›n vak›f yönetimi tara-
f›ndan yap›lmas›na yönelik yetki verilmesi sonucunda

toplant› sona erdi. Vak›f mütevelli heyet toplant›s›na
fiube Sekreter üyemiz Rezan BULUT ve Sayman üye-
miz Nusret SUNA kat›ld›lar.

TÜRK‹YE DEPREM VAKFI MÜTEVELL‹ HEYET‹ OLA⁄AN TOPLANTISI
22 Haziran 2006

‹TÜ ‹NfiAAT FAKÜLTES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹ - 26 Haziran 2007

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nin 2006-2007 Akademik y›l›
mezuniyet töreni tarihinde ‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü Spor
Salonu’nda gerçeklefltirildi. ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R taraf›ndan aç›l›fl
konuflmas› yap›ld›ktan sonra, 2006-2007 y›l›nda ‹nfla-
at Fakültesi’nden mezun olan ve dereceye giren mü-
hendislere fakültedeki ‹nflaat, Jeodezi ve Fotogrametri

ve Çevre Mühendisli¤inin anabilim dallar› baflkanlar›
taraf›ndan diplomalar› verildi. Ayr›ca ‹nflaat Mühendisli¤i
Bölümü’nden birinci, ikinci, üçüncü olarak mezun olan
genç inflaat mühendisi mezunlar›na da, fiubemizin
ödülleri takdim edildi. Törene fiubemizden Sekreter
üye Rezan BULUT, Sayman üye Nusret SUNA kat›ld›lar.

YTÜ ‹NfiAAT FAKÜLTES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹ - 13 Haziran 2007

YTÜ ‹nflaat Fakültesi’nin 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim
Y›l› Mezuniyet Töreni 13 Haziran 2007 tarihinde YTÜ
Y›ld›z Kampusü, Kiler-i Hümayun Bahçesi’nde yap›ld›.
Törene fiubemizden fiube Baflkan› Cemal GÖKÇE,
Sekreter üye Rezan BULUT, Sayman üye Nusret SUNA
kat›ld›. 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim Y›l›n›n Mezuniyet
Töreni’ndeki aç›l›fl konuflmalar› YTÜ ‹nflaat Fakültesi

Dekan› Prof. Dr. Yalç›n YÜKSEL ve YTÜ Rektörü Prof.
Dr. Durul ÖREN taraf›ndan yap›larak, genç mezunlara
baflar›lar sunuldu. 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda
mezun olan genç mühendislere ‹nflaat, Jeodezi ve
Fotogrametri ve Çevre Mühendisli¤i’nin anabilim
dallar›ndaki ö¤retim üyeleri taraf›ndan diplomalar›
takdim edildi.
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ÜYELER‹M‹ZE VE B‹R‹NC‹ DERECE YAKINLARINA
TÜRK KALP VAKFI TEfiH‹S VE TEDAV‹ H‹ZMETLER‹ ‹ND‹R‹M‹

fiubemiz ve Türk Kalp Vakf› aras›nda yap›lan an-
laflma gere¤i Türk Kalp Vakf›, Oda yöneticileri, üye-
leri, çal›flanlar› ve birinci derece yak›nlar›na ald›klar›
her türlü muayene, teflhis tedavi hizmetleri karfl›-
l›¤›nda tablodaki indirimlerden faydalanacakt›r.
Kalp Vakf›’n›n verece¤i sa¤l›k hizmetlerinden fayda-
lanmak isteyen üyelerimiz, baflvuru esnas›nda Oda
kimlik kartlar› ile baflvuru yapacaklard›r. Birinci
derece yak›nlar› için ise ispat edici geçerli kimlik
belgesini ibraz etmek suretiyle tedavilerini gerçek-
lefltirebileceklerdir. Al›nacak hizmetlerin fiyatland›-
r›lmas›nda Kalp Vakf› ‹flletmesi’nin o andaki cari
ücret tarifesi geçerli olup, bu fiyatlar üzerinden
%20 indirim uygulanacak, her türlü muayene teflhis
ve tedavi ifllemlerine ait ödemeler peflin veya kredi
kart› ile hastadan tahsil edilecektir.

‹MO fiUBELERARASI ORTAK TOPLANTI - 5 MAYIS 2007

‹nflaat Mühendisleri Odas› flubeleraras› ortak toplant› 5
May›s 2007 tarihinde Ankara’da ‹MO Teoman Öztürk
Toplant› Salonu’nda gerçekleflti. Oda merkezinin binas›n›n
aç›l›fl›ndan bir gün sonra yap›lan ortak toplant›da; gündem
maddeleri görüflüldü. Oda Baflkan› Taner YÜZGEÇ’in aç›-
l›fl konuflmas›yla bafllayan toplant›da, yap› denetim flirket-
lerinde çal›flan proje, yap› denetçileri ve yard›mc› kontrol
mühendislerinin e¤itimi, ‹MO Afet ve Müdahale Yönergesi

ve Uygulama Esaslar›, S‹M Yönetmeli¤i çerçevesinde
haz›rlanan ‹flyeri Bilgi Formu ve fatura denetimi konular›
ele al›nd›. Gündem maddeleri üzerinde toplant›da flube
yöneticileri söz alarak, karfl›l›kl› olarak Oda yöneticileri ile
görüfl al›fl veriflinde bulunuldu. Toplant›ya fiubemizden
fiube baflkan› Cemal GÖKÇE, Sekreter üye Rezan BULUT,
Sayman üye Nusret SUNA, yönetim kurulu üyeleri Cemal
‹NAN, ‹smail UZUNO⁄LU, Nergiz VASFIO⁄LU kat›ld›lar.

‹MO 3. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI - 1 Haziran 2007

‹MO Dan›flma Kurulu’nun 3. Toplant›s›, ‹MO Van fiube-
mizin ev sahipli¤inde Van Ticaret ve Sanayi Odas›’nda
1 Haziran 2007 tarihinde düzenlendi. Dan›flma Kuru-
lu’nun gündemi; Aç›l›fl, Yönetmelik taslaklar› üzerine
görüflme (Genel Sekreterlik Yönetmeli¤i Tasla¤›, Yap›t
Haz›rlama, Bas›m, Da¤›t›m ve Yay›n Yönetmeli¤i Tasla-
¤›, S‹M Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i talebi), ülke gündemi
ve oda faaliyetleri üzerine görüflme, dilek ve temen-
niler maddesinden olufltu. Gündem maddeleri konusun-
da Oda baflkan› Taner YÜZGEÇ taraf›ndan toplant›ya
kat›lan dan›flma kurulu üyelerine bilgilendirmeler yap›l-
d›. Dan›flma kurulu toplant›s›n›n gündemleri üzerinde

dan›flma kurulu üyeleri taraf›ndan görüfller sunuldu.
Görüfller ve katk›lar sonucunda Oda baflkan› Taner
YÜZGEÇ taraf›ndan kapan›fl konuflmas› gerçeklefltirildi.
Dan›flma kurulu toplant›s›nda fiubemizden fiube
baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, sekreter üye Rezan BULUT,
seçilmifl dan›flma kurulu üyemiz H. Mutlu ÖZTÜRK
gündem maddeleri üzerinde söz ald›lar. Dan›flma ku-
rulu toplant›s›na fiubemizden fiube baflkan› Cemal
GÖKÇE, Sekreter üye Rezan BULUT, Sayman üye
Nusret SUNA dan›flma kurulunun di¤er üyeleri Prof.
Dr. Atilla ANSAL, Mete AKALIN, Haluk ‹fiÖZEN, H.
Mutlu ÖZTÜRK, H.Ülkü ÖZER kat›lm›fllard›r.

TETK‹K ADI ‹ND‹R‹M ORANI

Muayene %20
EKG %20
Ekokardiyografi %20
Eforlu EKG %20
Holter Monitör %20
Tansiyon Holter %20
Röntgen %20
Laboratuvar Biyokimya ve Hormon Tetkikleri %20
Nükleer T›p Merkezi
   • Myokard Perfüzyon Sintigrafisi %20
   • Tiroid Sintigrafisi
Çocuk Kardiyolojisi %20
Nörokardiyoloji %20
Kilo Kontrol merkezi %20
Renkli Doppler ve Ustrasanografi %20
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fiubemizce YTÜ Oditoryumu’nda düzenlenecek olan
7. Ulaflt›rma Kongresi’nin Düzenleme Kurulu toplan-
t›s›n›n beflincisi 17 Temmuz 2007’de yap›ld›. fiube-
mizin geleneksel kongrelerinden olan ulaflt›rma kong-
resinin yedincisi 19-20-21 Eylül 2007 tarihinde yap›la-
cakt›r. Haz›rl›k çal›flmalar› devam eden kongremizin
düzenleme kurulu toplant›s›nda; kongrede kabul edilen
bildirilerin bilim kurulumuzca de¤erlendirilmesi, Marma-
ray Projesi’ne teknik gezi konular›n›n görüflülmesi ya-
n›nda, kongre kat›l›m ücretlerinin belirlenmesi sonu-
cunda kongre program tasla¤› da görüflüldü. Toplant›ya
Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹-
O⁄LU, Yard. Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N, Rezan BULUT
ve Sevil KARINCALI kat›ld›.

Üç gün sürecek olan kongrede; “Ülke, Bölge Kent Öl-
çe¤indeki Günümüz Ulaflt›rma Politikalar›n›n Elefltirel
Bir Gözle Yeniden De¤erlendirilmesi”, “Ulaflt›rmada
Kurumsal Yap›n›n Yenilenmesi Gere¤i ve Bu Yöndeki
Uygulamalara ‹liflkin Geliflmelerin ‹rdelenmesi”, “Sürdü-
rülebilir Ulaflt›rman›n Ortaya Ç›kard›¤› Gereksinimler
ve K›s›tlar”, “Toplu Tafl›may› Etkinlefltirmeye Yönelik
Çok Yönlü Çabalar”, “Kentsel Rayl› Sistemler”, “Tafl›ma
Yasas› ve Geliflmeler”, “Kamuoyunu Bilgilendirme ve
Bilinçlendirmeye Yönelik Olarak Yap›lan ve Yap›labi-
lecek Çal›flmalar”, “Ulaflt›rmada Önlisans, Lisans, Li-
sansüstü Meslekiçi E¤itimin Önemi Uygulama Koflul-
lar›”n› içeren konular görüflülüp, tart›flmaya aç›lacakt›r.
Kongredeki olanaklardan yararlanmak isteyen kat›l›m-
c›lar için; kongreye bildiri gönderip, bildirisi kabul
edilenler için kat›l›m ücreti: 50 YTL; di¤er kat›l›mc›lar
için kat›l›m ücreti: 100 YTL; ö¤renciler için kat›l›m
ücreti: 25 YTL olup, bu ücrete kongre bildiriler kita-
b›, kongre çantas›, kokteyl, kongre boyunca ö¤le
yemekleri ve çay-kahve servisi dahildir.
Kat›l›m ücreti ‹fl Bankas› Pangalt› fiubesi 874186
no’lu hesaba 7. Ulaflt›rma Kodu yaz›larak makbuzun
fotokopisi ile birlikte afla¤›da belirtilen kay›t formunu
(0 212) 232 09 12’ye fakslamalar› gerekmektedir.
Kongre olanaklar›ndan yararlanmak istemeyenler
kongre oturumlar›n› ücretsiz olarak izleyebilirler.

7. ULAfiTIRMA KONGRES‹
5. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI - 17 Temmuz 2007

fiubemizin 16-20 Ekim 2007 tarihinde Deprem Mühen-
disli¤i Türk Milli Komitesi ve ‹TÜ ile Prof. Dr. R›fat
YARAR An›s›’na düzenleyece¤i 6. Ulusal Deprem Mü-
hendisli¤i Konferans›’n›n 3. Düzenleme Kurulu Top-
lant›s› fiubemizde yap›ld›.
4 Haziran 2007 tarihinde fiubemizde gerçeklefltirilen
toplant›da kongreye gelen 200’e yak›n bildiri özetinin
bilim kurulunca de¤erlendirilme sonuçlar› ile ilgili Bilim
Kurulu baflkan› Prof. Dr. Nuray AYDINO⁄LU taraf›ndan

düzenleme kurulu üyelerine bilgi verildi. Konferanstaki
Prof. Dr. R›fat YARAR ve ‹stanbul oturumlar›na yönelik
konuflmac›lar görüflüldü. Ayr›ca konferansa davetli
olarak ça¤r›lan yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki konuflmac›larla
ilgili Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Atilla ANSAL
düzenleme kurulu üyelerine bilgilendirmeler yapt›. Top-
lant›da konferans kay›t kat›l›m ücretlerinin belirlenmesi
sonucunda konferans program tasla¤›na yönelik 2.
duyurunun yap›lmas›na karar verildi. Bir sonraki toplan-

6. ULUSAL DEPREM MÜHEND‹SL‹⁄‹ KONFERANSI
3. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI - 4 Haziran 2007

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e giren Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet Yönetmeli¤i çerçevesinde
7. Ulaflt›rma Kongresi’ne kat›lan üyelerimize meslekiçi e¤itim puan› verilip, kat›l›m belgesi düzenlenecektir.

7. ULAfiTIRMA KONGRES‹ / 19-21 Eylül 2007 / ‹STANBUL

KATILIM  FORMU

ADI-SOYADI : ……………………………………….................................................. ‹fi TEL : ………………………………………............................................

MESLE⁄‹ : ……………………………………….................................................. CEP TEL : ………………………………………............................................

ODA S‹C‹L NO : ……………………………………….................................................. FAKS : ………………………………………............................................

YAZIfiMA ADRES‹ : ……………………………………….................................................. E-POSTA : ………………………………………............................................

: ………………………………………..................................................
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VEFAT
4349 sicil numaral› üyemiz Oktay SUNGUR 14 Mart 2005’te; 3840 sicil numaral› üyemiz Güray GÖRGÜN

13 A¤ustos 2006’da; 12270 sicil numaral› üyemiz Veyis ASLANDO⁄AN 6 May›s 2007’de;
40157 sicil numaral› üyemiz Faruk KALE 17 fiubat 2007’de; 27291 sicil numaral› üyemiz Sabri Çetin PURUTÇUO⁄LU

21 May›s 2007’de; 18487 sicil numaral› üyemiz Bülent GÖNEN’i annesi
Meliha Han›m 17 May›s 2007’de aram›zdan ayr›lm›flt›r.

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

41060 sicil numaral› üyemiz Alper ‹LK‹’nin o¤lu Kerem 7 Haziran 2007’de dünyaya geldi.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak ‘hofl geldin’ diyor, sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz.

DÜZELTME: Geçen say›m›zda; Özkan TOSUN’un 22 Mart 2007’de dünyaya gelen
o¤lu Bu¤ra yerine “k›z›” yaz›lm›flt›r. Düzeltir, özür dileriz.

Do¤umDo¤um

Mühendislik mesle¤inin onuruna çok büyük katk›lar›
olan, mühendisli¤in toplumda hak etti¤i yerini al-
mas› için çal›flan, mesle¤i ve meslek örgütü ad›na
en verimli ve en üretken ça¤›nda aram›zdan ayr›lan
sayg›de¤er Baflkan›m›z Mustafa ÜRGÜPLÜ’yü
mezar› bafl›nda and›k. 1945 ‹stanbul do¤umlu
olan Mustafa Ürgüplü, 34. ve 35. Dönem ‹stanbul
fiube Baflkanl›¤› yapm›fl ve ilkeleri, üretkenli¤i,
güvenilirli¤i, dürüstlü¤ü ile herkesin gönlünde taht
kurmufl nadir insanlardand›. Mustafa Ürgüplü’yü
ölümünün 10. Y›l›n› doldurdu¤umuz bugün sevgiyle
ve sayg›yla and›k ve anmaya devam edece¤iz.

MUSTAFA ÜRGÜPLÜ’YÜ ANDIK - 31 May›s 2007

6. ULUSAL DEPREM MÜHEND‹SL‹⁄‹ KONFERANSI (Prof. Dr. R›fat YARAR An›sa’na) / 16-20 Ekim 2007 / ‹STANBUL

KATILIM  FORMU

ADI-SOYADI : ……………………………………….................................................. ‹fi TEL : ………………………………………............................................

MESLE⁄‹ : ……………………………………….................................................. CEP TEL : ………………………………………............................................

ODA S‹C‹L NO : ……………………………………….................................................. FAKS : ………………………………………............................................

YAZIfiMA ADRES‹ : ……………………………………….................................................. E-POSTA : ………………………………………............................................

: ………………………………………..................................................

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e giren Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet Yönetmeli¤i çerçevesinde
6. Ulusal Deprem Mühendisli¤i Konferans›’na kat›lan üyelerimize meslekiçi e¤itim puan› verilip, kat›l›m belgesi düzenlenecektir.

t›n›n 3 Eylül 2007’de fiubemizde yap›lmas› uygun
görüldü. Toplant›ya Prof. Dr. Atilla ANSAL, Prof. Dr.
Nuray AYDINO⁄LU, Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Prof.
Dr. Hasan BODURO⁄LU, Prof. Dr. Kadir GÜLER, Prof.
Dr. Erdal fiAFAK, Doç. Dr. Ayfer ERKEN, Yrd.Dr.
Murat Serdar KIRÇIL, Dr. Mete GERÇEK, Rezan
BULUT, Nusret SUNA, Zeynal AKSOY kat›ld›lar.
Konferansa kayd›n› yapt›rmak isteyen kat›l›mc›lar 31
A¤ustos 2007 tarihine kadar 200 YTL  (Erken Ödeme)

kay›t ücretini, 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren 250
YTL kay›t ücretini, ‹fl Bankas› Pangalt› fiubesi 764301
no’lu hesaba yat›rarak, ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi 6UDMK kodunu yazarak makbuzun
fotokopisi ile birlikte afla¤›da belirtilen kay›t formunu
(0212) 232 09 12’ye fakslamalar› gerekmektedir.
Konferans kay›t ücreti; 5 günlük çay, kahve ve ö¤le
yeme¤i, bildiriler kitab›, CD, kongre çantas› ve kokteyli
kapsamaktad›r.


