
fiubemizin, Zemin Mekani¤i ve Te-
mel Mühendisli¤i Türk Milli Komitesi
ve ‹stanbul Üniversitesi ‹nflaat Mü-
hendisli¤i Bölümü ile ortak düzenle-
di¤i sempozyum, 8-9 Kas›m 2007
tarihinde ‹stanbul Üniversitesi
‹flletme Fakültesi Oditoryumu’nda
yap›ld›. Düzenleme Kurulu; S. Feyza
Ç‹N‹C‹O⁄LU (‹Ü) (Baflkan), ‹lknur
BOZBEY (‹Ü) (Sekreter), Rezan
BULUT (‹MO ‹stanbul fiubesi),
Mehmet BER‹LGEN (YTÜ), Aykut
fiENOL (‹TÜ), Özer Ç‹N‹C‹O⁄LU
(BÜ), Nusret SUNA (‹MO ‹stanbul
fiubesi), Nergiz VASFIO⁄LU (‹MO
‹stanbul fiubesi), M. Kubilay KE-
LEfiO⁄LU (‹Ü), Cemil ÖZYAZGAN
(‹Ü), Cihan ÖSER (‹Ü), ‹brahim B.
ADIYAMAN (‹Ü), Özlem ÜSTÜNDA⁄
(‹Ü), Rasim TEMUR (‹Ü), ‹nflaat
Mühendisli¤i ‹nflaat Kulübü(‹Ü)’n-
den oluflan sempozyumda 33 bildiri
sunuldu.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ilk konuflma-
c›s› Prof. Dr. Feyza Ç‹N‹C‹O⁄LU
(Sempozyum Düzenleme Kurulu
Baflkan›), zemin-yap› etkileflimi ko-
nusunun inflaat mühendisli¤inin en
güncel konular›ndan biri oldu¤unu
ve bu konuya ilginin artmas›n›n tek-
noloji ve olanaklar›n genifllemesi-
nin getirdi¤i do¤al bir sonuç oldu-
¤unu belirterek bafllad›¤› konuflma-

s›nda, performansa dayal› tasar›m›n
öneminin att›¤›n› dile getirdi. Sem-
pozyumun inflaat mühendisli¤i ala-
n›ndaki tüm projelerde kaç›n›lmaz
olarak varolan zemin-yap› etkileflimi
probleminin zemin ve yap› mühen-
dislerince ayn› bak›fl aç›s›yla de-
¤erlendirilmesini sa¤layacak anla-
y›fl›n yerleflmesi ve geliflmesi bak›-
m›ndan önemli oldu¤unu belirten
Ç‹N‹C‹O⁄LU, sempozyumu, bu ko-
nuda yarat›lmas› gereken platform-
lar›n bafllang›c› olarak de¤erlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet SA⁄LAMER (Zemin
Mekani¤i ve Temel Mühendisli¤i
Türk Milli Komitesi Baflkan›) “Dün-
yan›n her yerinde insanlar›n yarat-
t›klar› bütün güzel eserlerde birile-
rinin çok büyük eme¤i vard›r, özverili
çal›flmalar vard›r. Hiçbir fley kendi
kendine olmuyor. ‹yi fleyleri yapmak
zordur, büyük organizasyon mesele-

sidir ve bir k›s›m insanlar da 6 ayla-
r›n›, 3 aylar›n›, 1 senelerini, baz›lar›
da ömürlerini o ifle vakfederler. Bü-
tün bunlar› yapsan›z bile, yine de
iyi bir fley yapamayabilirsiniz; çünkü
iyi bir fley yapman›n arkas›nda ça-
l›flman›n, özverili çal›flman›n, kendi-
sini o ifle hasretmenin arkas›nda
baflka fleyler de laz›m. Deneyim la-
z›m, emek, görgü son derece önem-
li; tak›m çal›flmas›, mali destek, en
küçük ayr›nt›y› bile önceden görmek,

bütün bunlar› düflünmek, planlamak
ve son olarak da vizyon sahibi ol-
mak gerekiyor. Yani göremiyorsan›z
ne yapaca¤›n›z›, ne yapaca¤›n›z›
alg›layam›yorsan›z, fark›nda de¤il-
seniz, bütün bunlar olmaz, yapa-
mazs›n›z.” fleklinde konufltu.

Cemal GÖKÇE (‹MO ‹stanbul fiube-
si Baflkan›), “Bilinmesi gerekir ki,
yap›n›n oturdu¤u tüm temeller, üst-
yap›dan gelen yüklerin temel zemi-
ninde yarataca¤› en yüksek gerilme-
nin yap›da herhangi bir göçme olufl-
madan tafl›nabilmesini gerektirir.
Yine yap›da oluflabilecek deformas-
yon miktarlar›n›n yap›n›n izin vere-
ce¤i oturma miktarlar›n› aflamaya-
cak flekilde tasarlanmas› gerekir.
Aç›kças›, zemin, temel ve üstyap›
aras›ndaki iliflkinin sa¤l›kl› bir çerçe-

fiubemizden
haber ve duyurular
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vede kurulmas› gerekir. Zemin me-
kani¤i ve temel mühendisli¤iyle bir-
likte üstyap› tasar›m›n› iyi bilen in-
flaat mühendislerinin görevidir, böy-
lesi bir yap›y› tasarlamak ve yap-
mak. Mutlulukla söylemek gerekir
ki, bafllang›ç teorileri ve ilkeleri,
Karl TERZAGHI taraf›ndan ülkemiz-
de gelifltirilen zemin mekani¤i ve
temel mühendisli¤i biliminde ilkler-
den olan TERZAGHI’nin yaflam›yla
ilgili bir kitab› dilimize kazand›rmak,
onu uzmanlar›n ve ilgililerin katk›la-
r›na, yararlanmalar›na sunmak da
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’ne nasip olmufltur. Bu mut-
lulu¤umu da bir kez sizlerle paylafl-
mak isterim.” diyerek konuflmas›na
bafllad›. GÖKÇE, meslek adamlar›n›n
zamanlar›n›n yüzde 15’ini yeni bilgi-
ler ö¤renmeye ay›rmas› gerekti¤ini,
çal›flma hayatlar› boyunca hiçbir
e¤itime kat›lmayanlar›n, her y›l bilgi-
lerinin yüzde 5’ini kaybetmekte ol-
duklar›n› ve 40-45 yafllar›nda da
bütün geliflmelerin d›fl›nda kalmak-
ta olduklar›na dikkat çekti. Meslek

adamlar›n›n sorumlulu¤unun güvenli-
ekonomik yap›, çevrenin korunmas›,
sosyal toplumsal sorumluluk gibi
üçlü bir çerçeveye oturdu¤unu dile
getiren GÖKÇE, kaliteli ifl ve mühen-
dislik hizmeti üretenleri birbirinden
ay›rmak gerekti¤ini, varolan bilgilerin
mutlaka bilinmesi ve bu bilgilerden
yeni teknolojilerin üretilmesi gerek-
ti¤inin alt›n› çizdi.

Prof. Dr. Ergün TO⁄ROL (Zemin
Mekani¤i ve Temel Mühendisli¤i
Türk Milli Komitesi Onursal Baflka-
n›) Zemin mekani¤inin, bilimsel di-
siplin olarak ‹stanbul’da kurulufluna
ve geliflimine de¤indi. Efektif geril-
me kavram›n›n ilk defa TERZAGHI
taraf›ndan ortaya at›ld›¤›n› dile ge-
tiren TO⁄RUL, TERZAGHI’nin 1936’da
ilk Uluslararas› Zemin Mekani¤i ve
Temel Mühendisli¤i Kongresini
toplad›¤›na ve Uluslararas› Zemin
Mekani¤i ve Temel Mühendisli¤i
Cemiyeti’nin kurulmas›na de¤indi.
Zemin Mekani¤i ve Temel Mühen-

disli¤i Türk Milli Komitesi’nin Tür-
kiye’de zemin mekani¤i konusunda
çal›flmakta olan ‹TÜ, ODTÜ, BÜ ve
YTÜ ö¤retim üyelerinin katk›s›yla
kuruldu¤unu anlatt›.

Mahmut KÜÇÜK (Bay›nd›rl›k ve
‹skân Bakanl›¤› Müsteflar Yard›m-
c›s›) saha ve laboratuar deneyleri
ve zemin incelemeleri aletsel göz-
lemlerinin do¤ru tan›mlanmas› ve
yorumlanmas›n›n, ortaya ç›kabile-
cek ve ç›kmakta olan problemlerin
çabuk ve uygun çözümler getirme
olana¤›n› sa¤layaca¤›n› dile getire-
rek, bu hususu düzenleyici ifllemle-
rin, Bakanl›kça yürürlü¤e konuldu¤u-
nu belirten KÜÇÜK; hangi zeminle-
rin s›v›laflabilece¤i ya da s›v›laflma
analizlerinin hangi kriterlere göre
yap›lmas› gerekti¤iyle ilgili olarak
düzenleyici bir ifllem bulunmad›¤›n›
ve bu esnekli¤in giderilmesi gerek-
ti¤ini; Bakanl›¤›n, söz konusu refe-
rans doküman›n haz›rlanmas›nda
her türlü iflbirli¤ine haz›r oldu¤unu
dile getirdi. KÜÇÜK, ülkemizdeki
görünen sorunun, yap›lan etütlerin
alan›nda yetkin olmayan eleman-
larca yürütülmesi ve denetim ek-
sikli¤i oldu¤una da iflaret etti.

Sempozyum sonunda “Ülkemizde
projelendirme ve uygulama aflama-
lar›nda zemin-yap› etkileflimi yön-
temleri ve prensiplerinin ne ölçüde
etkin kullan›ld›¤›n›n tart›fl›lmas› ve
günümüzde geçerli olan uygulama
yöntemlerinin geoteknik aç›dan ve
yap› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi”
konulu bir panel gerçeklefltirildi.
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TEfiEKKÜR
Sempozyumun düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de¤erlendirilmesinde görev alan
Bilim Kurulu üyelerine ve sempozyumun gerçekleflmesinde katk›da bulunan; ANA SPONSORLAR Temeltafl ‹nflaat

Sanayi Afi., Sentez ‹nflaat Yaz›l›m Sanayi ve Tic. Ltd. fiti., Geoteknik Etüd Müflavirlik ve Mühendislik Afi.,
Boyhan ‹nflaat Turizm Ticaret ve Sanayi Afi.’ye; DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Enar Mühendiskilk Mimarl›k ve

Dan›flmanl›k Ltd. fiti., Kasktafl Kayar Kal›p, Altyap›, Sondaj, Kaz›k ve Tecrit Afi., Geos Geoteknik Sondaj Ltd. fiti.,
Zetafl Zemin Teknolojisi Afi., Yüksel Proje Uluslararas› Afi., Soyak Yap› Afi.’ye; KATKIDA BULUNAN KURULUfiLAR
Geogrup ‹nflaat Afi. ve Zemin Teknolojileri Merkezi’ne; Sempozyuma bildirili veya bildirisiz olarak kat›lan ve arzulanan

düzeyli bilimsel tart›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na eme¤i geçen de¤erli bilim insanlar›m›za ve sempozyumun
bafllang›c›ndan bitimine kadar görev alan tüm çal›flanlara katk›lar›ndan dolay› ‹nflaat Mühendisleri Odas›

‹stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg›lar sunar›z.

23 Ekim-2 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda yap›lan hafta
etkinlikleri kapsam›nda ise 27 Ekim 2007’te Gala-
tasaray Lisesi yan›nda ‹stanbul Meslek Odalar›, 1 gün
boyunca stand açarak, mesleklerini ve yay›nlar›n›
tan›tt›. fiubemizin stand›nda fiubemiz ad›na Ö¤renci

Komisyonundan Turgut PULAT yer al›rken, hafta etkin-
likleri çerçevesinde düzenlenen lise söyleflilerinde de,
fiube yönetim kurulu üyelerimiz M. Cem KAFADAR
ve Cüneyt ESK‹MUMCU kat›larak inflaat mühendisli¤i
ile ilgili bilgiler aktard›lar.

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK HAFTASI
23 Ekim - 2 Kas›m 2007

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Sa-
lonu’nda düzenlemifl oldu¤u se-
minere konuflmac› olarak Doç.
Dr. Alper ‹LK‹ kat›ld›. Seminerde
yap›sal riskin hangi durumlarda
yüksek oldu¤u anlat›ld› ve FRP
ile güçlendirme konusuna de¤i-
nildi, y›¤ma ve bölme duvarlar›n
lif takviyeli polimer kompozitler
ile güçlendirilmesi konusunda
bilgiler aktar›ld›. Bu seminer ayn›
zamanda Bak›rköy ve Kad›köy
temsilcili¤imizde de gerçekleflti.

15 Kas›m 2007/Harbiye
13 Kas›m 2007/Bak›rköy
14 Kas›m 2007/Kad›köy

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda
düzenlemifl oldu¤u seminere konuflmac›
olarak Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU ka-
t›ld›. Seminerde dünyaca kabul görmüfl
h›zl› de¤erlendirme yöntemlerden biri
olan Japon Sismik ‹ndeks Yönteminin
depremler sonras›nda farkl› hasar sevi-
yelerindeki binalara uygulanmas› sonu-
cunda ve ABYYHY’98 çerçevesinde ülke-
miz koflullar›na uyarlanmas› ile gelifltiril-
mifl olan Deprem Güvenli¤i Tarama Yön-
temi (DGTY) konusunda bilgiler aktar›ld›.
Bu seminer ayn› zamanda Bak›rköy ve
Kad›köy temsilcili¤imizde de gerçekleflti.

22 Kas›m 2007/Harbiye
20 Kas›m 2007/Bak›rköy
21 Kas›m 2007/Kad›köy

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Sa-
lonu’nda düzenlemifl oldu¤u se-
minere konuflmac› olarak Prof.
Dr. Nuray AYDINO⁄LU kat›ld›.
Seminerde, geçmiflten günümü-
ze, mühendisli¤inin durumu,
yönetmeliklerin geliflimi, konut
yap›m süreci ve deprem mühen-
disli¤indeki geliflmelere de¤i-
nildi. Bu seminer ayn› zamanda
Bak›rköy ve Kad›köy temsilcili-
¤imizde de gerçekleflti.

6 Aral›k 2007/Harbiye
4 Aral›k 2007/Bak›rköy
5 Aral›k 2007/Kad›köy

DEPREM YÖNETMEL‹⁄‹NE
GÖRE L‹FL‹ POL‹MER

KULLANARAK GÜÇLEND‹RME
TASARIMI

MEVCUT B‹NALARIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹NDE
B‹R TARAMA YÖNTEM‹

DEPREM KATSAYISINDAN
PERFORMANSA GÖRE

TASARIMA
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fiubemizin, 28-30 Kas›m 2007 tari-
hinde ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde Prof. Dr. Mehmet
UYAN An›s›’na düzenledi¤i kongre
aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›.

Kongrenin ilk konuflmac›s› Cemal
GÖKÇE (‹MO ‹stanbul fiube Baflka-
n›), toplumsal öngörüleri ve davra-
n›fllar› yönlendiren, sosyal ve eko-
nomik tercihleri farkl›laflt›ran, önyar-
g›lar nedeniyle geliflmeleri gecikti-
ren, mühendislik biliminin, mühen-
dislik bilgisinin ve yeni teknolojilerin
uygulanmas›n› ve denetlenmesini
engelleyen bir de¤erler sistemiyle
sürekli olarak karfl› karfl›ya olundu-
¤unu ve mühendislik hizmeti üreti-
lirken veya müteahhitlik hizmetleri
yap›l›rken teknik kayg›n›n siyasi ve
ekonomik kayg›n›n önünde olmas›
gerekti¤inin alt›ni çizerek bafllad›¤›
konuflmas›nda “E¤er bu düflünceyle
hizmet üretirsek o zaman mühen-

dislik alan›yla ilgili olarak yap›lan
ifllerin daha çok anlam› olabilir. ‹n-
flaat mühendisli¤iyle ilgili olan bu-
günkü bilgilerin uygulama alan›
bulabilmesi için mesleki bir iflbirli-
¤ine önemli ölçüde ihtiyaç vard›r.
Yaflam alan›m›z içerisinde bulunan
ve bilgi kurumlar› olmas› gereken
üniversitelerin, önemli bir sivil top-
lum kuruluflu olan meslek odalar›-
n›n, çal›fl›lan iflyerlerinin ve ifl sahip-
lerinin, birlikte çal›flt›¤›m›z di¤er
meslek adamlar› ve meslek eleman-
lar›n›n, kamusal alanda görev yapan
karar vericilerin yeterli ölçüde bilinçli
olmalar› birçok fleyin çözümünü de
önemli ölçüde kolaylaflt›racakt›r.”
dedi. Ülkenin geliflmesini sürdürebil-
mesi için konut yat›r›mlar› yan›nda
enerji yat›r›mlar›, altyap› yat›r›mlar›,
ulaflt›rma ve sulama gibi yat›r›mlara
önemli ölçüde ihtiyaç oldu¤unu ve
varolan yap›lar›n depreme karfl›
güçlendirilmesi, inflaat kalitesinin

artmas› için mesleki e¤itimin gelifl-
tirilmesinin son derece önemli bir
konu oldu¤unu söyleyen GÖKÇE,
‹stanbul’da bulunan 125 konutun
üzerinde yap›lan araflt›rmalara göre,
yap›lar›n yüzde 90’n›nda standart
d›fl› malzemelerin kullan›ld›¤›, yap›-
lar›n yüzde 64’ünde yayg›n bir koroz-
yon etkisinin bulundu¤u, yüzde 25’in-
de ise zeminden kaynaklanan so-
runlar›n bulundu¤una dikkat çekti.

Kongre Düzenleme Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, son y›llarda
beton konusunda baz› olumlu gelifl-
melerin oldu¤unu söyleyerek, 1999
depreminden sonra özellikle büyük
kentlerde beton s›n›flar›n›n yüksel-
di¤ine iflaret etti. “Geçmiflte daha
düflük s›n›flarda betonlar kullan›l›r-
ken C25 ve üzeri beton s›n›flar›n›n
art›k kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz,
ancak bunun yeterli olmad›¤›n› da
biliyoruz. Yine son y›llarda Bay›nd›r-
l›k Bakanl›¤›n›n ç›kard›¤› Yap› Malze-
meleri Yönetmeli¤i var, bu yönetme-
lik birçok yap› malzemesinde “CE”

7. Ulusal Beton Kongresi’nin 4. Düzenleme Kurulu
toplant›s› 6 Kas›m 2007 tarihinde fiubemizde yap›ld›.
Bu toplant›da kogreye gelen bildiriler üzerinden kongre
program› oluflturuldu. Bu toplant›ya Prof. Dr. Hulusi
ÖZKUL (Baflkan), Rezan BULUT, Prof. Dr. Turan
ÖZTURAN, Nusret SUNA, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ,
Sevil KARINCALI, Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM, Yrd.
Doç. Dr. Özkan fiENGÜL kat›lm›flt›r.

7. ULUSAL BETON KONGRES‹
“BETON TEKNOLOJ‹S‹NDE GEL‹fiMELER ve UYGULAMALAR”

Prof. Dr. MEHMET UYAN ANISINA / 28-30 Kas›m 2007

7. ULUSAL BETON KONGRES‹ 4. DÜZENLEME
KURULU TOPLANTISI / 6 Kas›m 2007



iflaretlemesini zorunlu olarak getir-
mifl bulunuyor, ancak beton biliyor-
sunuz uluslararas› tafl›n›r bir malze-
me olarak görülmedi¤inden bu kap-
sam içinde ele al›nmam›fl durumda-
d›r. Ancak yine Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›-
n›n ç›kard›¤› bir baflka yönetmelik
var, beton ve di¤er baz› önemli be-
tona benzer yap› malzemeleri k›sa-
ca “G” iflareti yönetmeli¤i diyebilece-
¤imiz yönetmelik kapsam› içine
al›nm›fl durumda ve bu kapsamda
betonda t›pk› kalite güvence sistem-
lerinde oldu¤u gibi sistem ve ürün
denetimi getiriliyor, bunun bugünler-
de son fleklinin verilmesini bekliyo-
ruz.” diyen Özkul, beton kongrele-
rinin hocalar›n an›s›na düzenlenme-
sinin önemini dile getirerek Prof.
Dr. Mehmet UYAN hakk›nda bilgiler
verdi. UYAN’›n k›sa özgeçmiflini an-
latan ÖZKUL, UYAN’›n eserlerini,
deneylerini ve yapt›¤› çal›flmalar›na
de¤indi. ÖZKUL konuflmas›n› Prof.
Dr. Mehmet UYAN’a ait bir barko-
vizyon gösterisiyle sonland›rd›.

Bilge UYAN (Prof.Dr. Mehmet UYAN’›n
k›z›) flöyle konufltu: “Sevdi¤imiz bir
insan› bu dünyadan u¤urlad›¤›m›zda
birçok duyguyu bir arada yaflar›z.
Hissettiklerimizin söze dökülmesi
çok zordur, hislerimizi konuflmak,
yazmak, çizmek gibi çeflitli flekil-
lerde ifade etmeye çal›fl›r›z. Fakat
yine de bu duygular› ifade eden her
fley yaflan›lan o duygular›n yan›nda
yetersiz kal›r. Fakat bu demek de¤il-
dir ki hislerimiz ifadelere dökülme-
sin, konuflmayal›m, yazmayal›m; duy-
gular›m›z› bize yön gösterir, mükem-
mellerdir ve insano¤lu çeflitli flekil-

lerde o duygular› göstermeye çal›-
flarak asl›nda o duygular›n mükem-
melli¤ine ulaflmaya çal›fl›r. Hele
sevdi¤imiz bir insan›n ard›ndan hem
onu çok özleyip hem de onun ö¤ret-
tiklerine yarafl›r bir flekilde hayatta
o varm›fl gibi yaflamaya çal›fl›yors-
an›z bazen konuflmak, yazmak içi-
nize su serpmifl gibi olur. ‹flte baba-
m›n an›s›na düzenlenen bu kongre
de onu sevenleri, özleyenleri için
yüreklerine bir ferahl›k gelmesine
sebep olmufltur. Bunu düflünen ve
burada biz ailesiyle bu duygular›
paylaflan herkese teflekkür ederiz.”

Serdar HARP (‹MO II. Baflkan›);
1999 depremleri sonras›nda beton
konusunun tüm sorunlar›yla gün-
demde önemli bir yer tuttu¤una de-
¤indi. Özellikle haz›r beton, haz›r
betonun niteli¤i ve nitelikli haz›r be-
tonun yayg›n kullan›lmas›n›n sek-
törün birinci sorunu haline geldi¤ini
belirten Harp, kamu yat›r›mlar›n›n
istenilen düzeyde olmamas›n›n AKP
iktidar›n›n bir tercihi oldu¤una iflaret
etti. HARP, “1986 y›l›nda genel büt-
çedeki yat›r›m harcamalar›na ayr›lan
pay 21,3’ken ayn› oran 2007 y›l›n-
da 5,9’a kadar gerilemifltir. Bunun
anlam› aç›kt›r, kamu yat›r›mlar› mini-
mum noktas›na kadar geriletilmifltir,
inflaat sektörünün kamu yat›r›mlar›
olmadan canlanmas›, dolay›s›yla
da alt sektörleri harekete geçirmesi
pek mümkün görünmemektedir. Bir
bilinmezli¤e iflaret eden Mortgage
siteminin de beklenen hareketlen-
meyi sa¤lamad›¤› malumunuzdur.
‹nflaat sektörü dikkatini kamu yat›-

r›mlar›na çevirmifltir, ancak görünür
zaman diliminde en kibar ifadeyle
hayal k›r›kl›¤› yaflanaca¤› bellidir.”
diyerek konuflmas›n› sonland›rd›.

‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mehmet
Ali TAfiDEM‹R, Prof. Dr. Mehmet
UYAN’› anarak bafllad›¤› konuflma-
s›nda, betonun sadece mukave-
metten ibaret olmad›¤›n›n alt›n›
çizdi. Deprem s›ras›nda k›sa kolon,
yumuflak kat, yetersiz filiz boyu, et-
riyelerin s›klaflt›r›lmamas› gibi ku-
surlar›n yan›nda denetimsizli¤in de
önemli oldu¤una iflaret eden
TAfiDEM‹R, beton dayan›mlar› ve
yürürlükte olan TSEN 206/1 stan-
dard›na de¤indi ve kamu yap›lar›nda
servis ömrünün 50 y›l, önemli bir
mühendislik yap›s›nda (bunlar viya-
dükler veya tüp geçifller vs.) mini-
mum servis ömrünün 100 y›l oldu-
¤unu, geçici yap›larda ise (bunlar
k›y› liman inflaatlar›nda kullan›lan
prefabrike elemanlar veya çat› maka-
s› kirifller vs.) minimum servis öm-
rünün 25 y›l oldu¤unu fakat flu an
yap›lan kontrolsüz yap›laflmada 9,
10 y›l içinde yap›lar›n kullan›lamaz
duruma geldi¤ini dile getirdi.

Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› Müs-
teflar Yard›mc›s› Mahmut KÜÇÜK;
ülke düzeyine yay›lm›fl 450’ye yak›n
beton firmas›n›n 700’e yaklaflan
beton santraliyle üretim 70 milyon
metreküp/y›la ç›kt›¤›n›, haz›r beton-
daki bu art›fl›n kalite aç›s›ndan
önemli sorunlar› beraberinde getir-
di¤ini belirtti. KÜÇÜK, haz›r beton
sektörünün yaflad›¤› en önemli so-
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runun standart d›fl› kalitesiz üretim,
denetimsizlik ve buna ba¤l› olarak
oluflan haks›z rekabet oldu¤unu
sözlerine ekledi. Bakanl›kça Yap›
Malzeme Yönetmeli¤i kapsam›nda
üreticilerin standartlara uygun üre-
tim yapmas›n› sa¤lamak için görev-
lendirilen kurulufllar taraf›ndan de-
netim ve belgelendirme öngörüldü-
¤ünü haz›r beton sektöründeki bu
durumun düzeltilmesi ve ülkedeki
inflaatlarda depreme dayan›kl› üre-
tim yap›labilmesi için Yap› Malzeme

Yönetmeli¤i kapsam›nda CE iflareti
tafl›mas› mecbur olmayan yap› mal-
zemelerinin tabi olacaklar› ulusal
düzenlemeler hakk›ndaki tebli¤in
12.6.2006 tarih ve 26368 say›l›
Resmi Gazete’de, revize tebli¤in
ise 29.8.2007 ve 26628 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mland›¤›n› be-
lirten KÜÇÜK, bilgi ve bilinç eksik-
li¤ine de¤indi.

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Genel
Sekreteri Ferruh KARAKULE konufl-
mas›na, “Türkiye’de haz›r betonun
yayg›nlaflmas› ve haz›r betonun kul-
lan›lmas› bir hedefti, bugün Türkiye’-
de 700’ü aflk›n haz›r beton santra-
liyle 450’yi aflk›n beton üretim tesi-
siyle neredeyse yüzde 100’lük bir
haz›r beton kullan›m aflamas›na
geldik.” diyerek bafllad›. Haz›r beton
tesislerinin yap›m›nda ilçe belediye-
leri taraf›ndan ruhsat verildi¤ini an-
cak tesis açmak için o betonu üre-
tecek yeterlilikte olup olmad›¤› ko-

nusunda bir kriterin olmad›¤›n› be-
lirten KARAKULE, kalite güvence
sistemine de¤indi. KARAKULE, “Cey-
han, Dinar ve Marmara depremin-
den sonra yapt›¤›m›z araflt›rmalarda
gördük ki, numuneler ald›k, yani
bu binalar dörtte birlere, beflte
birlere olmas› gereken de¤erlerin
alt›nda betonlarla yap›lm›fl. Bugün
de size bir rakam söyleyece¤im,
yapm›fl oldu¤umuz ürün denetim
sonuçlar›ndaki sapmalar yüzde 28,
yani yüzde 28 standart d›fl› ve bunlar
kendine güvenen betoncular, yüzde
28. Bu bizim ald›¤›m›z numuneler,
bizim ald›rd›¤›m›z numuneler, daha
kalfaya teslim edilmemifl numuneler
bunlar, yani iflin içine kalfan›n zafiyeti
de giriyor.” dedi.

Düzenleme kurulu Prof. Dr. M. Hulusi
ÖZKUL (Baflkan), Prof. Dr. Turan
ÖZTURAN, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ,
Rezan BULUT, Nusret SUNA, Yrd.
Doç. Dr. Hasan YILDIRIM, Yrd. Doç.
Dr. Özkan fiENGÜL, Sevil KARINCALI’-
dan oluflan kongrede 13 oturumda
toplam 42 bildiri sunuldu.
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TEfiEKKÜR
Kongrenin düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de¤erlendirilmesinde görev alan

Bilim Kurulu üyelerine ve konferans›n gerçekleflmesinde katk›da bulunan; RESM‹ SPONSORLAR Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birli¤i (TÇMB), Beton ve Harç Kimyasal Katk› Maddeleri Üreticileri Birli¤i (KÜB), ‹stanbul Beton

Elemanlar› ve Haz›r Beton Fabrikalar› San. ve Tic. A.fi. (‹STON), AKÇANSA Çimento San. ve Tic. A.fi. ve YOLAfiAN
Haz›r Beton San. ve Tic. A.fi.’ye; ANA SPONSORLAR SOYAK Yap› ‹nfl. San. ve Tic. A.fi., LAFARGE Beton A.fi.,

BO⁄AZ‹Ç‹ Beton San. ve Tic. A.fi. ve BOSCH San. ve Tic. A.fi.’ye; DESTEKLEYEN KURULUfiLAR OYAK Beton San.
ve Tic. A.fi., EPO Yap› Kimya, NUH Beton A.fi., BURSA Beton, SET Beton Madencilik San. ve Tic. A.fi., BEKSA

A.fi. ve DANIfi Beton’a; Kongreye bildirili veya bildirisiz olarak kat›lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart›flma ortam›n›n
sa¤lanmas›na eme¤i geçen de¤erli bilim insanlar›m›za ve kongrenin bafllang›c›ndan bitimine kadar görev alan tüm
çal›flanlara katk›lar›ndan dolay› ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg›lar sunar›z.
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TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›

‹stanbul fiube Baflkanl›¤›

‹stanbul, Eylül 2007

Baflkanl›¤›n›zca 28-30 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda, ‹TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yap›lacak 7. Ulusal Beton
Kongresi’nin, Prof. Dr. Mehmet UYAN an›s›na düzenlenece¤ini ö¤rendik.

Sektöre bitmek, tükenmek bilmeyen özverisiyle hizmetler veren, nice mühendis ve bilim adam› yetifltiren ve maalesef
02.09.2006 günü kaybetti¤imiz de¤erli bilim adam›, biricik kardeflimiz, ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Yap› Malzemesi Anabilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet UYAN’›n an›s›na yap›lacak olan bu kadirflinasl›ktan dolay›, baflta ‹TÜ Rektörlü¤ü olmak üzere, ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi Dekanl›¤›’na, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Baflkanl›¤›’na ve ayr›ca Kongre’nin gerçekleflmesinde
maddi, manevi eme¤i geçen tüm kurum, kurulufl ve flah›slara Baflkanl›¤›n›z arac›l›¤›yla teflekkür ederiz.

7. Ulusal Beton Kongresi’nin, inflaat sektöründe çal›flacak mühendis ve mühendis adaylar›na yararl› ve hay›rl› olmas›n›
diliyor, yeni bilim adamlar›n›n yetiflmesine de öncülük edece¤ine inan›yoruz.
Sayg›lar›m›zla.

A¤abeyleri:
Merhum Behiç UYAN Hasan UYAN Merhum Enis UYAN

(Vefat tarihi: 04.11.2007) (Vefat tarihi: 04.09.2007)

teflekkür

‹TÜ ‹NfiAAT FAKÜLTES‹ 1. SINIFLAR
TANIfiMA YEME⁄‹ / 14 Kas›m 2007

‹TÜ ‹nflaat Fakültesi ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nün
1. s›n›flar tan›flma yeme¤i 14 Kas›m 2007’de ‹nflaat
Fakültesi Dr. fiar›k Tara Ö¤renci Sosyal Merkezi’nde
gerçekleflti. Yeme¤e fiubemizden Cemal GÖKÇE,
Rezan BULUT, Nusret SUNA, Cem KAFADAR kat›ld›lar.

YENİ YILIN

MESLEKTAŞLARIMIZA, HALKIMIZA

VE TÜM İNSANLIĞA BARIŞLA BİRLİKTE

MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLERİZ.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

40. Dönem Yönetim Kurulu

fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u ‘Depremde Yap›sal Davran›fl’ konu bafll›kl›
seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Kemal BEYEN
kat›ld›. Seminerde, depremin dosyo ekonomik top-
lumsal etkileri, deprem mühendisli¤inde depremin
karakteristik özellikleri, deprem mühendisli¤i ve yap›
dinami¤i ve inflaat mühendisli¤i aç›s›ndan spektral
analiz konular›nda bilgiler aktar›ld›.

BETONARME YAPILARDA DO⁄RUSAL
OLMAYAN DAVRANIfi VE ÇÖZÜMLEME

13 Aral›k 2007
fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu’nda düzenlemifl
oldu¤u seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Zekai
CELEP kat›ld›. Seminerde  do¤rusal olmayan hesab›n
günümüzde belirli yaz›l›mlarla yap›labildi¤i ve bu se-
bepten uygulay›c›lar›n bu hesap yöntemlerine ait ayr›n-
t›l› kabullerden çok, ana kabulleri bilmelerinin önemli
oldu¤u anlat›l›rken, mevcut kabullerin ve yaz›l›mlar›n
günümüzde düzenli yap›lar için daha anlaml› sonuçlar
verdi¤i anlat›ld›.

DEPREMDE YAPISAL DAVRANIfi
27 Aral›k 2007
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TMMOB, KESK ve TTB’nin 3 Kas›m’da ortaklafla düzen-
ledi¤i birçok siyasi parti ve Sivil Toplum Örgütünün destek
verdi¤i “Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye” mitingi
büyük bir kat›l›m ve coflkuyla gerçeklefltirildi. “Eflitlikçi,

özgürlükçü Anayasa” ta-
lebi ve “s›n›r ötesi ope-
rasyona hay›r” talepleri-
nin yükseldi¤i mitingde,
“Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i”, “Eflitlikçi, Özgür-
lükçü Anayasa”, “De-
mokrasi ‹çin Yürüyoruz”
“Tezkere De¤il, Bar›flç›l
Demokratik Çözüm” dö-
vizleri tafl›nd›. ‹MO Yöne-
tim Kurulu, ‹MO fiube
yöneticileri ve üyelerinin
yan› s›ra Genç-‹MO’ya
kay›tl› çok say›da inflaat
mühendisli¤i ö¤rencisi
mitinge destek verdi.

Az katl› yap›lar›n depremde tamamen göçmesinin
önlenmesiyle ilgili son geliflmeler, ‹TÜ ve Avrupa
Toplulu¤u Yap› Laboratuvar› (ELSA) taraf›ndan
düzenlenen çal›fltay ile gündeme getirildi. ‹TÜ
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen
çal›fltay›n aç›l›fl konuflmalar› bölümünde bir konufl-
ma yapan fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, ‹stan-
bul’daki az say›da binan›n sigortal› oldu¤unu belir-
terek kentin yap› stokuna son 20 y›lda, 1.5 milyon
kaçak yap› eklendi¤ini vurgulad›. Türkiye’nin dep-
reme haz›rl›k konusunda 17 A¤ustos 1999 tari-
hinden iyi durumda olmad›¤›na dikkat çeken Gökçe,
“Bilim insanlar›, araflt›rmac›lar, sivil toplum kurulufl-
lar›, yöneticiler olarak kiflisel ve kurumsal beklen-
tileri bir kenara b›rakarak depremin alt›n› çizmek
gerekir” dedi. Deprem Mühendisli¤i Türk Milli
Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Attila ANSAL, olas› bir
depremde en iyi ihtimalle 10 bin, en kötü ihtimalle
100 bin binan›n y›k›laca¤›n›, 60-70 bin kiflinin de
hayat›n› kaybedece¤ini tahmin ettiklerini belirtti.

‹TÜ-ELSA MEVCUT AZ KATLI YAPILARIN
TOPTAN GÖÇMES‹N‹N ÖNLENMES‹

ÇALIfiTAYI / 19-20 Kas›m 2007

YAPI DENET‹M fi‹RKETLER‹NDE ÇALIfiAN YAPI DENETÇ‹LER‹NE YÖNEL‹K
MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSU / 16-18 Kas›m 2007 / 7-9 Aral›k 2007

16-18 Kas›m 2007’de proje denetçileri için yap›lan e¤itim
ve sonunda yap›lan s›nava kat›lan üyelerimiz ve 5-7 Ekim
2007’de yap›lan Kamulaflt›rma Bilirkiflilik kursuna kat›larak
e¤itimlerin sonunda kat›l›m belgesi alan üyelerimize
yönelik 10 Aral›k 2007’de YTÜ Çat› Restoran’da bir
kokteyl gerçeklefltirilerek, üyelerimize belgeleri verildi.

"ÖZGÜR, DEMOKRAT‹K VE Efi‹TL‹KÇ‹ B‹R
TÜRK‹YE" M‹T‹NG‹ / 3 Kas›m 2007

PROJE DENETÇ‹LER‹ ve KAMULAfiTIRMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹K KURSUNA KATILAN KURS‹YERLERE

YÖNEL‹K KOKTEYL/10 Aral›k 2007

4708 say›l› yasayla düzenlenen mevcut yap› denetim sisteminin 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› denetçileri, proje denetçileri ve yard›mc› kontrol elemanlar›n›n Odam›z taraf›ndan meslekiçi
e¤itime tabi tutulmas› karar›na var›lm›flt›r. Bu çerçevede fiubemiz taraf›ndan yap›lan kurs Mustafa Ürgüplü
Salonu’nda ve ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi dersliklerinde gerçeklefltirilmifltir.
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Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB)’-
nin Yap› Ürünleri Üreticileri Fede-
rasyonu (YÜF) ile birlikte düzenle-
yece¤i “Beton 2008 Haz›r Beton
Kongresi ve Uluslararas› Beton Ag-
rega, ‹nflaat Teknolojileri ve Ekip-
manlar› Fuar›”, haz›r beton, inflaat
ve agrega sektörlerini ‹stanbul’da
buluflturacak. Kongre 19-21 Hazi-
ran 2008 tarihleri aras›nda, Fuar
ise 19-22 Haziran 2008 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Yeflilköy’deki
Yeni Dünya Ticaret Merkezi’nde
yap›lacak. Kongre ve Fuar, Avrupa
Haz›r Beton Birli¤i, ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›, Mimarlar Odas›, Tür-
kiye Müteahhitler Birli¤i, Türkiye

‹nflaat Sanayicileri ‹flveren Sendi-
kas›, Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birli¤i, Çimento Endüstrisi ‹flveren-
leri Sendikas›, Agrega Üreticileri
Birli¤i, Yap› Denetim Kurulufllar›
Birli¤i, Katk› Üreticileri Birli¤i, Tür-
kiye Prefabrik Birli¤i, Kireç Sana-
yicileri Derne¤i ve ‹stanbul Serbest
Mimarlar Derne¤i taraf›ndan destek-
leniyor.
Ayr›nt›l› bilgi için: Türkiye Haz›r
Beton Birli¤i, Toyota Plaza Kat: 3
34805 Kavac›k-‹stanbul;
Tel: 0216 322 96 70 (pbx)
Faks: 0216 413 61 80
E-posta:beton2008@thbb.org
Web: www.beton2008.org

HAZIR BETON, ‹NfiAAT VE AGREGA SEKTÖRLER‹ BETON 2008’DE BULUfiACAK

GENEL KURUL
Tarih: 26 Ocak 2008 Cumartesi  Saat: 10.00

Yer: Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryumu / Befliktafl-‹STANBUL

SEÇ‹MLER
Tarih: 27 Ocak 2008 Pazar  Saat: 09.00-17.00

Yer: Karagözyan ‹lkö¤retim Okulu

Abide-i Hürriyet Cad. (fiiflli Adliye Karfl›s›, fiiflli Osmano¤lu Klini¤i’nin yan›)

fiiflli-‹STANBUL

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
41. DÖNEM GENEL KURULUMUZA ÇA⁄RI

Sempozyum Sekreteryas›: TMMOB
‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Kongre Sekreteri ve ‹letiflim Bilgileri:
Demet ÖZGÜR
Tel: 0 312 294 30 15
Faks: 0 312 294 30 88
E-posta: supolitikalari@imo.org.tr
dozgur@imo.org.tr
Adres: Necatibey Cad. No: 57
K›z›lay\ANKARA
Web: www.imo.org.tr

TMMOB SU POL‹T‹KALARI KONGRES‹
20-22 Mart 2008 - ANKARA

Oda yönetim kurulumuzca Serbest

‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri,

Uygulama, Tescil, Denetim ve

Belgelendirme Yönetmeli¤i

çerçevesinde, Ocak ay› içinde

onaylanmas› zorunlu olan ‹flyeri

Tescil Belgelerinin 2008 Y›l›,

Y›ll›k Onay Ücreti 150 YTL.

(Yüzelli) olarak belirlenmifltir.

duyuru



42

‹STANBUL BÜLTEN

say› 92/2007

flubemizden

Ülkemizde do¤a olaylar›n›n afete yol açmas›n› engel-
lemek için at›lmas› gereken ad›mlar ile zarar azaltma,
afete haz›rl›k ve müdahale konusunda örgütlülü¤ünü
gelifltirmek amac› do¤rultusunda Afet Politikalar›
masaya yat›r›ld›. TMMOB Afet Sempozyumu 5-7 Aral›k
2007 tarihlerinde ‹MO Kongre ve Kültür Merkezi’nde

gerçekleflti. Sempozyumun aç›l›fl konuflmalar› bölümün-
de H. Mutlu ÖZTÜRK (Sempozyum Düzenleme Kurulu
Baflkan›, Taner YÜZGEÇ (‹MO Baflkan›), Mehmet
SO⁄ANCI (TMMOB Baflkan›) ve Mahmut KÜÇÜK
(Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›)
yer ald›.

TMMOB AFET SEMPOZYUMU / 5-7 Aral›k 2007

‹stanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), ‹stanbul’a
daha fazla uluslararas› kongre ve toplant› kazand›rmak
amac›yla ‘Kongre Seferberli¤i Projesi’ bafllatt›. ‹stanbul
Ticaret Odas› Meclis Salonu’nda “‹stanbul’un Kongre

Elçisi Olun” projesi kapsam›nda düzenlenen toplant›ya,
fiubemizden de Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Müfit
BEfiER kat›ld›.

“‹STANBUL’UN KONGRE ELÇ‹S‹ OLUN” PROJES‹ / 5 Aral›k 2007

Her y›l ‹nflaat Mühendisli¤i Haftas› kapsam›nda yap›lan yeni mezun ve odaya yeni kay›t yapt›rm›fl olan
meslektafllar›m›z için düzenledi¤imiz  “Yemin Töreni”ne çok say›da üyemiz kat›ld›. Bu y›l genç meslektafllar›m›za

‹MO Eski fiube Baflkan›m›z Mete AKALIN yemin ettirdi.

YEM‹N TÖREN‹ / 11 Aral›k 2007

‹nflaat Mühendisli¤i Haftas› kapsam›nda her y›l düzenlemifl oldu¤umuz “Meslekte 40 Y›l Yeme¤i”
Maslak Sheraton Otel’de yap›ld›. Geleneksel yeme¤imizde geceye kat›lan 25. y›l›n› dolduran

(1982 mezunlar›) meslektafl›m›za onur belgeleri, 40 y›l›n› dolduran (1967 Mezunlar›) meslektafllar›m›za
plaketleri ve onur belgeleri takdim edildi.

MESLEKTE 40 YIL YEME⁄‹ / 14 Aral›k 2007



2007 Y›l›nda Meslekte 25 Y›l›n› Dolduran

Onur Belgelerini Alan Üyelerimiz
A.Gürcan Nadir
Abuzer Sar›
Adem Gienç
Ahmet Kopuz
Ahmet Melih Anolay
Ali Çetin Ergüzel
Ali R›za Eyido¤an
Ali Fuat Yaz›c›
Behçet Baha Bafltu¤
Berrak Adalet Demircio¤lu
Emine Füsun Bümer
Engin Alkan
Erdo¤an Seven
Fatma Gülgün Örnek
Ferda Dede
Ferda Sema Vuruflaner
Ferit Tunal›berberler
Feyzullah A¤ma
G. Naci Polat
H. Tamer Karao¤lan
Hakan Daba¤o¤lu
Haluk Mutlu Öztürk
‹brahim Do¤an
‹lhami Babür
‹nci Otman
Kadir As›m Oflar

Kemal Salt›k
Leyla Seval
Macit Çevik
Mehmet Karamustafao¤lu
Mehmet Uzuner
Mehmet Ergün Özçal›flkan
Muhammet Pala
Mustafa Kan
Müslüm Kurt
Müyesser Ya¤c›
Nazan Vançin
Necdet Kaplan

Nedret Uz
Nevin Demirbek
Nizam K›ro¤lu
Nuran Özkald›r›mc› Kaya
Nüvit K›rçuval
Orhan Y›ld›r›m
Ömer Faruk Açanal
Recep Özay
Salih Kuzu
Salih Ofluo¤lu
Selçuk ‹z
Sennur Aksu

Süleyman K›p›rt›
fiebnem Genç
fienol Aksu
fievket Mehmet O¤uz
Vedat Tosuno¤lu
Yalç›n Örün
Yusuf Aktafl
Yusuf Beyaz›t T›mb›r
Yüksel Babür
Zakine Beyen
Zeynel Y›ld›z
Zila Atilla Gelgin

2007 Y›l›nda Meslekte 40 Y›l›n› Dolduran

Onur Belgelerini ve Plaketlerini Alan Üyelerimiz
Abdülhamit ‹lker Berkan
Ahmet Aras
Ahmet Bilir
Ahmet Do¤u
Ahmet Ali Güvenir
Ahmet Sa¤lamer
Alpaslan Öksüm
Altok Kurflun
As›m Güralp
Cihat Gökdo¤an
Emrullah Çetin Taray
Ender Hal›c›
Erdal Kabatepe
Ergun Ay›k
Gökhan Özber
Habib Gül
Hüseyin ‹nci
‹lhan Y›lmaz
‹zzet Aydo¤du
Kenan Girit
Mehmet Hasan Boduro¤lu
Mehmet Arif Çörekçio¤lu
Mehmet Dikiciler

Mehmet Örs
Mehmet Palao¤lu
Mehmet Selvi
Mete Akal›n
Mete Karakoç
Naci Özen
Necla Kad›o¤lu

Nevzat Tekin
Oba Emek
Osman Nuri Oktar
R›za O¤uz Bozkurt
Sezai Güvensoy
Suat Çamc›
Süleyman Macit Yavuz

Tahsin Çal›flkan
Tayfur Akdo¤an
Turan Bilgin
Uluç Cingöz
Y›lmaz Alev
Yusuf Erdem
Zekai Celep
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‹STANBUL BÜLTEN

say› 93/2007

flubemizden



VEFAT
1446 sicil numaral› üyemiz Behiç UYAN 4 Kas›m 2007’de;

40504 sicil numaral› üyemiz Gürol SOYLU 18 Aral›k 2007’de aram›zdan ayr›lm›flt›r.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak ailelerine, arkadafllar›na ve tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

44873 sicil numaral› üyemiz
Tunca GÜRKALE 27 Eylül 2007’de;

58956 sicil numaral› üyemiz ve
fiubemizin laboratuar mühendisi

Mete YILDIZ, Menekfle ERCOfiKUN
ile 16 Aral›k 2007’de;

40772 sicil numaral› üyemiz
Semih KURTULUfi, Zeliha YELKOVAN
ile 10 Kas›m 2007’de evlenmifltir.

‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi olarak

mutluluklar dileriz.

NikahNikah
fiube üyelerimizden
57682 nolu üyemiz

Cemal Burak KOZA’n›n
k›z› ‹lke

12 Kas›m 2007’de
dünyaya geldi.

‹nflaat Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi
olarak ‘hofl geldin’ diyor,
sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz.

Do¤umDo¤um
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‹STANBUL BÜLTEN

say› 92/2007

flubemizden

fiubemizin
2008 y›l›
ajandas›
ç›km›flt›r.
Ajandalar›n›z›
fiubemizden ve
temsilcilikleri-
mizden temin
edebilirsiniz.

2008 YILI AJANDASI

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’N‹N fi‹RKETLER‹NDEN
B‹MTAfi A.fi. BÜNYES‹NDE OLUfiTURULAN ‹MP (‹STANBUL
METROPOL‹TEN PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM MERKEZ‹)
TARAFINDAN HAZIRLANAN 1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L
ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI, ‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE
MECL‹S‹’N‹N 14.07.2006 TAR‹HL‹ TOPLANTISINDA OY B‹RL‹⁄‹
‹LE KABUL ED‹LMES‹N‹N ARDINDAN, 22.08. 2006 TAR‹H‹NDE
‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANI TARAFINDAN DA
ONAYLANARAK 28.08.2006 TAR‹H‹NDE ASKIYA ÇIKARILMIfiTIR.
ASKI SÜRES‹NDE YAPTI⁄IMIZ ‹T‹RAZLAR D‹KKATE ALINMADAN
PLAN YÜRÜRLÜ⁄E SOKULMUfiTUR.

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ BAfiKANI VE ‹MP YETK‹L‹LER‹
TARAFINDAN, MESLEK ODALARININ DA BU PLANIN
KATILIMCILARINDAN OLDU⁄U B‹Ç‹M‹NDE SÜRDÜRÜLEN
YANILTICI PROPAGANDA ÇALIfiMALARINA, KATILIM,
B‹LG‹LEND‹RME VE fiEFFAFLIK  KONUSUNDAK‹ REKLAM AMAÇLI
GERÇEK DIfiI AÇIKLAMALARINA KARfiIN, PLANIN HAZIRLANMA
SÜREC‹ BOYUNCA TMMOB’YE BA⁄LI MESLEK ODALARININ
GÖRÜfi VE KATKILARININ ALINMASI  SÖZ KONUSU OLMAMIfiTIR.
KATILIMCILIK VE fiEFFAFLIK MASKES‹YLE PAZARLANMAYA
ÇALIfiILAN 1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹
PLANI, TEKN‹K OLARAK YETERL‹ OLMAYAN, PLANLAMA
C‹DD‹YET‹YLE H‹Ç BA⁄DAfiMAYAN, C‹DD‹ SAKINCALAR ‹ÇEREN,
KENTE ‹NSAN ÖNCEL‹KL‹ DE⁄‹L, RANT  VE PAZARLAMA
ÖNCEL‹KL‹ BAKAN B‹R YAKLAfiIMIN ÜRÜNÜDÜR. UYGULANDI⁄I
TAKD‹RDE, ‹STANBUL’UN SORUNLARINI ÇÖZMEK B‹R YANA,
GEL‹fi‹M‹N‹ BUGÜNKÜNDEN DE DAHA TEHL‹KEL‹ BOYUTLARA
SÜRÜKLEYECEK, KENT‹N TAR‹H‹ VE DO⁄AL DE⁄ERLER‹NDE

GER‹ DÖNÜLMEZ TAHR‹BATLAR YARATACAKTIR.

AYRICA, BU PLAN, PLAN YAPMA YETK‹S‹ OLMAYAN ‹MP
TARAFINDAN HAZIRLANMIfiTIR  VE BU NEDENLE , “YASAL
AÇIDAN YOK HÜKMÜNDED‹R.”

BÜTÜN BU GEREKÇELERLE, TMMOB’YE BA⁄LI MESLEK ODALARI
OLARAK 1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹
PLANI’NIN ‹PTAL‹ ‹Ç‹N AÇMIfi OLDU⁄UMUZ DAVALARDAN
B‹R‹NDE -‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹’N‹N
DAVASINDA- YARGI  “YÜRÜTMEY‹ DURDURMA” KARARI ALDI.

PLAN HAZIRLIKLARI SÜRES‹NCE GÖRÜfi VE ÖNER‹LER‹M‹Z‹
D‹KKATE ALMAYAN YETK‹L‹LERE BU AfiAMADA, DAHA FAZLA
ZAMAN KAYBETMEDEN GERÇEK ANLAMDA KATILIMCI B‹R
SÜRECE BA⁄LI OLARAK “ÇA⁄DAfi VE B‹L‹MSEL B‹R ‹STANBUL
PLANLAMASININ ‹VED‹ OLARAK GERÇEKLEfiT‹R‹LMES‹”
ÇA⁄IRIMIZI Y‹NEL‹YORUZ...

KAMUOYUNA SAYGI ‹LE SUNULUR.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fib.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹stanbul fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹stanbul

‹STANBUL 2. ‹DARE MAHKEMES‹, 1/100 000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE

DÜZEN‹ PLANI ‹Ç‹N “YÜRÜTMEY‹ DURDURMA” KARARI ALDI.
BASIN AÇIKLAMASI


