
fiubemiz ve ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi
iflbirli¤i ile ‹TÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde “Prof. Yusuf
BERDAN, Prof. ‹smet AKA, Prof.
Mehmet Rahmi B‹LGE ve Prof. Dr.
Halit DEM‹R ad›na düzenlenen “Be-
tonarme Yap›lar Semineri (2008)”
29 May›s 2008 tarihinde gerçek-
leflti.

Seminer Prof. Dr. Zekai CELEP’in
aç›fl konuflmas›yla bafllad›. “…Bil-
di¤iniz gibi, Prof. Yusuf BERDAN,
Prof. ‹smet AKA ve Prof. Mehmet
B‹LGE ve Prof. Dr. Halit DEM‹R’e
teflekkür etmek için topland›k. Siz
de bizim sevincimize ve toplant›-
m›za ortak oluyorsunuz. Bu katk›n›z
için, yard›m›n›z için teflekkür borç-
luyum sizlere. fiu anda 3 hocam›z
hayatta oldu¤u halde, Prof. Dr.
Yusuf BERDAN hocam›z hayatta
de¤il. Bu tabii flunu gösteriyor: Biz
bu toplant›y› yapmakta biraz geç
kald›k, keflke daha önce yapabil-
seydik. Ben ve ‹TÜ ‹nflaat Fakülte-
si’ndeki Betonarme Çal›flma Gru-
bu’nda bulunan arkadafllar›m, siz-
leri burada görmekten memnunuz,
sevinçliyiz. Biliyorsunuz, öyle bir
toplant›y› düzenlemek kolay de¤il;
birtak›m düzenleme problemleri or-
taya ç›k›yor, onlar›n hepsini aflmak
durumundas›n›z. Ümit ediyoruz ki,

biz bunlar› yapt›k, ama bu toplan-
t›n›n düzenlenmesinde ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin
katk›lar› çok büyük. Ben huzuru-
nuzda onlara, baflta Baflkan Cemal
GÖKÇE Bey, Sekreter Rezan BULUT
Han›ma teflekkür ediyorum.”

fiube sekreterimiz Rezan BULUT
ise Odam›z›n Dan›flma Kurulu ve
TMMOB’nin Genel Kurulu’na kat›l-
mas› nedeniyle seminere kat›la-
mayan fiube baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE’nin mesaj›n› okudu. “Say›n
Rektör, Say›n Dekan, Say›n Hoca-
lar›m, Say›n Kat›l›mc›lar, Say›n
Meslektafllar›m; sizleri sayg›yla
selaml›yorum.
Odam›z›n Dan›flma Kurulu, Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Bir-

li¤i’nin Genel Kurulu nedeniyle ara-
n›zda bulunabilme flans›m yok. Bil-
menizi isterim ki, yine de kendimi
sizlerin aras›nda görüyorum.
Say›n kat›l›mc›lar; insano¤lu, tarih
boyunca her zaman do¤aya hükmet-
meye çal›flm›flt›r. Ayr›ca yaflam›m›z›
önemli ölçüde etkileyen do¤al kay-
naklar›n bir s›n›r›n›n oldu¤unun da
fark›na varm›fllard›r. Bu nedenledir
ki, insan yaflam›ndaki kalitenin
yükseltilmesi, do¤al ve insan kay-
nakl› afetlerden korunmas›, yeni
bir çevre probleminin yarat›lma-
mas›, yarat›lm›fl olan çevre prob-
lemlerinin de giderilmesi gerek-
mektedir. Bu nedenledir ki, mühen-
dislik e¤itimi, toplumlar›n kaçama-
yacaklar› önemli bir ihtiyaç olarak
gündeme gelmektedir. Aç›kças›
mühendislik konusu, insan›, paray›,
malzemeyi, makine ve enerji kulla-
n›m›n› içine alan önemli bir konudur.
Ayr›ca mühendislik konusu, hayat
gücünü ve yarat›c› bir yetene¤i de
gerekli k›lmaktad›r.
Say›n kat›l›mc›lar; y›llar önce mü-
hendislik hesaplar›nda sürgülü
hesap cetveli kullan›ld›, bilgisayar
yoktu. Beton üretimi ve teknoloji-
sinde bugünkü bilgilere ve uygu-
lamalara sahip de¤ildik. Deprem

fiubemizden
haber ve duyurular

BETONARME YAPILAR SEM‹NER‹
29 May›s 2008
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mühendisli¤i alan›nda bugün bildik-
lerimizden daha az bilgiye sahiptik.
Bu az olan bilgiler, bugün karfl› kar-
fl›ya bulundu¤umuz yeni inflaat mal-
zemelerinin, yeni inflaat teknoloji-
lerinin, yeni bilgi üretim ve yap›m
araçlar›n›n da altyap›s›n› olufltur-
mufltu. Bugün bildiklerimiz, dünden
bugüne getirdiklerimizin bir topla-
m›d›r. Bu kapsamda, insano¤lunun
bilinmeyenlere ulaflmak için duy-
du¤u istek ve merak, varolan sonuç-
lar›n çözümüne de önemli ölçüde
katk› yapm›flt›r. Bilim insanlar›n›n
gündemlerine ald›klar› sorunlar›
sürekli olarak çözmeleri, bilim ta-
rihini ayn› zamanda baflar›lar›n tari-
hine dönüfltürmüfltür.
‹stanbul Teknik Üniversitesi, kurul-
du¤u 1773 y›l›ndan bu yana mühen-
dislik tarihine önemli ölçüde katk›
yapan ülkemizin uygarl›k köprü-
lerinin bafl›nda gelmektedir. Mü-
hendishaneyi Bahri Hümayun’dan
Mühendis Mektebi’ne, Mühendis
Mektebi’nden bugünkü ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’ne uzanan
önemli bir mühendislik tarihine
sahiptir. ‹stanbul Teknik Üniversite-
si, her dönemde varolan mühen-
dislikle ilgili bilgileri en üst düzeyde
ö¤reterek binlerce mühendisin yetifl-
mesini sa¤lam›flt›r.
Genel olarak e¤itimin, özel olarak
da mühendislik e¤itiminin bir üretim
oldu¤unu, bu e¤itimle birtak›m gir-
dileri belirli bir sürede iflleyerek be-
lirli ç›kt›lar›n sa¤land›¤› bilinmek-
tedir. Okulda bulunan ö¤renciler,
ö¤retim kadrolar›, okulun ekonomik
kaynaklar›, altyap›s›, fiziksel flartlar›,
uygulanan programlar ve bu sürece
verilen di¤er destek hizmetleri, mü-
hendislik e¤itiminin önemli bir gir-
disi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Say›n kat›l›mc›lar; günümüz dünya-
s›nda bilgi üretim h›z› çok artm›flt›r.
Bilginin depolanmas›, nakledilmesi
ve kopyalanmas› son derece h›zl›
olmaktad›r. Bu nedenledir ki, al›nan
diplomalar mühendislik yapmak
için yeterli olmamakta, hayat boyu
ö¤renmeye önemli ölçüde ihtiyaç

duyulmaktad›r. Aç›kt›r ki, toplumsal
yaflam›m›z içerisinde ö¤retenlere,
yani ö¤retmenlere duyulan ilgi her
zaman önemli olmufltur.
‹stanbul Teknik Üniversitesi hocala-
r›ndan Prof. Yusuf BERDAN, Prof.
‹smet AKA, Prof. Mehmet Rahmi
B‹LGE ve Prof. Dr. Halit DEM‹R,
yüzlerce ö¤renciyi okutmufl, bu ö¤-
rencilerin mühendis olmalar›nda
yads›nmayacak bir eme¤in sahibi
olmufllard›r. Ö¤retenlere ve emek
verenlere karfl› bir sayg›n›n gere¤i
olarak ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Betonarme Yap›lar Çal›flma Gru-
bu’yla birlikte bir teflekkür günü
düzenlemifl olmay› çok önemsi-
yoruz. Baflta Prof. Dr. Zekai CELEP
olmak üzere, eme¤i geçenlere te-
flekkür ediyoruz. Biliyoruz ki, mühen-
dis olmam›zda önemli ölçüde kat-
k›s› olan ve bilgilerini her zaman
bizlerle paylaflan di¤er hocalar›m›zla
da ilerideki tarihlerde birlikte ola-
ca¤›z. Bu kapsamda hocalar›m›za
karfl› bir vefa borcu olarak düzen-
lenen bu toplant› nedeniyle Prof.
Yusuf BERDAN, Prof. ‹smet AKA,
Prof. Mehmet Rahmi B‹LGE ve Prof.
Dr. Halit DEM‹R’e yapt›klar› hizmet-
ler nedeniyle çok teflekkür ediyoruz.
Bu kapsamda, düzenlemifl oldu¤u-
muz 1 günlük seminerin baflar›l›
geçmesini diliyorum. Ayr›ca tüm ka-
t›l›mc›lara sayg›lar›m› iletiyorum.”

Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R
(‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan›) konufl-
mas›nda, Yusuf BERDAN’dan beto-

narme köprüler dersini ald›¤›n› ve
onun çok iyi bir mühendis oldu¤unu
belirtirken, Prof. ‹smet AKA’n›n ki-
taplar›ndan ve ders notlar›ndan çok
yararland›klar›n› belirtti. Birçok ki-
flinin betonarmeyi büyük ölçüde
Mehmet Rahmi B‹LGE’den ö¤ren-
diklerini ifade eden TAfiDEM‹R, be-
tonarme ve yap› dinami¤i derslerini
Halit DEM‹R’den ald›¤›n› belirtirken,
DEM‹R’in çok güzel ders anlatt›¤›n›
dile getirdi. TAfiDEM‹R sözlerini
flöyle tamamlad›. “Biz ‹nflaat Fakül-
tesi olarak, Türkiye’deki fakültelerin
içerisinde herhalde en ünlü fakül-
teyiz, yani yetifltirdiklerimizle, me-
zunlar›m›zla. Onlarla her zaman gu-
rur duyuyoruz ve burada anmakta
oldu¤umuz, burada onurlar›na dü-
zenlenen bu sempozyum dolay›s›yla
hocalar›m›z› sa¤l›kl› görmek, s›hhatli
görmek bizim için de büyük bir mut-
luluk. Her zaman büyük ölçüde de
bu seminerlere, bu tip toplant›lara
da kat›l›rlar. Kendilerini sayg›yla se-
laml›yorum, nice y›llara diye sa¤l›kl›
bir yaflam diliyorum.”
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Prof. Dr. Faruk KARADO⁄AN (‹stan-
bul Teknik Üniversitesi Rektörü),
“Yusuf Bey köprüler dersini çok
güzel anlat›yordu, yap› stati¤iyle
ba¤lant›s› çok güzel sergileniyordu.
Mehmet Hocam, sanki dün kolon-
lar›n hesab›yla ilgili heyecanl› ders-
lerinden birini veriyormufl gibi geliyor
bana. Halit Hocam da herhalde an-
lamakta çok s›k›nt› çekmifltik; bir
kiriflin ortas›na kütleyi koyup titre-
flimini, dinami¤ini anlatmak için bi-
ze defalarca tekrarl›yordu. Bunlar
çok güzel an›lar.” diyerek bafllad›¤›
konuflmas›na ‹TÜ’nün son zaman-
larda yapm›fl oldu¤u çal›flmalara
de¤inerek devam etti. ‹TÜ’nün, li-
sans, yüksek lisans ve doktora dü-
zeyinde iflbirlikleri yapmak ve piya-
sadan geri besleme yapmak sure-
tiyle e¤itimde nelerin ön plana ç›ka-
r›lmas› gerekti¤i konusunda bir an-
laflmaya girdi¤ini ve Türk Ekonomi
Bankas› ve yeni orta¤›n›n, bütün
yaz›l›mlar›n› ‹TÜ’den destek almak
suretiyle gelifltirmek için baflvuruda
bulundu¤unu belirtti.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi’nde “Betonarme
Yap›lar E¤itimi” konusunda Prof.
Dr. Zekai CELEP bir sunum gerçek-
lefltirdi. Seminerde, Prof. ‹smet AKA
ve Prof. Mehmet Rahmi B‹LGE, Prof.
Yusuf BERDAN ve Prof. Dr. Halit
DEM‹R’in hayat hikayeleri, Prof. Dr.
Nahit KUMBASAR ve Prof. Dr. ‹lhan
EREN taraf›ndan aktar›ld›. Ard›n-
dan Prof. ‹smet AKA, Prof. Mehmet
Rahmi B‹LGE ve Prof. Dr. Halit
DEM‹R’in konuflmas› gerçekleflti.

“Türkiye’de betonarme yap› tasa-
r›m› ve tasar›mc›s›n›n dünü ve bu-
günü” bafll›kl› sunum Dr. Yük. Müh.
Ali TERZ‹BAfiO⁄LU taraf›ndan ve
“Mod birlefltirme yöntemi sonuçla-
r›n›n eflde¤er deprem yüklerine dö-
nüfltürülmesi” bafll›kl› sunum ise
Prof. Dr. Günay ÖZMEN taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Seminerde; “Ona-
r›m ve Güçlendirme - Özel Uygula-
malar - Prof. Dr. U¤ur ERSOY”,
“Betonarme ve Yüksek Binalar Üze-
rine -  Prof. Dr. Fikret KESK‹NEL”,
“Yüksek Performansl› Beton ve
Betonarme Uygulamalar› - Prof. Dr.
Oral BÜYÜKÖZTÜRK”, “‹zmit'teki
Abdülaziz Av Köflkü’nün Restoras-
yonu - Prof. Dr. Feridun ÇILI”, “Dep-
rem Yönetmeli¤ine Göre Lifli
Polimer Malzemeler ile Güçlendirme
- Prof. Dr. Nahit KUMBASAR/Doç.
Dr. Alper ‹LK‹”, “Deprem Yönet-
meli¤i’nde Do¤rusal Olmayan Yön-
temler - Prof. Dr. Zekai CELEP”,
“Öngerilmeli Betonarme Yap›larda
Donat› Kenetlenme Bölgeleri - Prof.
Dr. ‹lhan EREN/Doç. Dr. Turgut
ÖZTÜRK”, “‹ki Parametreli Zemine
Oturan Kolon-Kirifller ‹çin Genel Bir
Dinamik Rijitlik Matrisi ve Mühen-
dislik Uygulamalar› - Prof. Dr. Metin
AYDO⁄AN/Doç. Dr. Necmettin
GÜNDÜZ”, “Betonarme Konut Bina-
s›nda Do¤rusal Olmayan Yöntem-
lerle Nicel Gösterim-Hasar ‹ndeks-
leri ‹liflkisinin ‹rdelenmesi - Prof.
Dr. Zeki HASGÜR/Yrd. Doç. Dr.
Beyza TAfiKIN”, Prof. Dr. Melike
ALTAN/Prof. Dr. Kadir GÜLER,
“Plak ve Kabuk Çözümlemesinde
Kullan›lan Sonlu Eleman Modelleri-

Prof. Dr. Tülay AKSU” yer ald›lar.
Seminer kapan›fl konuflmalar› ve
plaket takdimi ile son buldu.
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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Gülten
GÜLAY (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde; ‹stanbul
için çok önemli olan bu deprem tehlikesi için çözüm
olarak iki aflamal› bir de¤erlendirme yaklafl›m› anlat›ld›.
P25 Ön De¤erlendirme Yöntemi ile toptan göçecek
veya ayr›nt›l› inceleme gereken binalar›n h›zla ay›k-
lanmas›, toptan göçecek binalar›n acilen boflalt›lmas›,
y›k›lmas› ya da mümkünse güçlendirilmesi, ayr›nt›l›
inceleme gereken binalar›n yönetmelik koflullar›na
göre incelenerek gerekirse güçlendirilmesine de¤inildi.
Prof. Semih TEZCAN taraf›ndan önerilen ‘S›f›r’Can
Kayb› yaklafl›m›na dayanarak, ‹. E. Bal, S.S. Tezcan
ve F.G. Gülay taraf›ndan “P5” ad›yla yarat›lan yöntem
konusunda bilgi verildi.

Mevcut Binalar›n Deprem Güvenli¤i Konusunda
‹ki Aflamal› Bir De¤erlendirme Yaklafl›m›:
P25 Önde¤erlendirme Yöntemi ve Uygulama Örnekleri
6 May›s 2008 Bak›rköy / 7 May›s 2008 Kad›köy / 8 May›s 2008 Harbiye

Mevcut Binalar›n Deprem Güvenli¤i Konusunda
‹ki Aflamal› Bir De¤erlendirme Yaklafl›m›:
P25 Önde¤erlendirme Yöntemi ve Uygulama Örnekleri
6 May›s 2008 Bak›rköy / 7 May›s 2008 Kad›köy / 8 May›s 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Zekai
CELEP (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde; betonarmede
do¤rusal olmayan davran›fl, betonarme kesitte e¤ilme
etkisi, rijitli¤i ve flekil de¤ifltirme, süneklik, plastik
mafsal kabulü, deprem yönetmeli¤inde do¤rusal ol-
mayan davran›fl, tafl›y›c› sistem davran›fl› ve deprem
yükü azaltma katsay›s›, mevcut binalar›n deprem gü-
venli¤inin de¤erlendirilmesi ve do¤rusal elastik olmayan
de¤erlendirme yöntemi konular›na yer verildi ve çeflitli
örneklerle anlat›ld›.

Deprem Yönetmeli¤inde Do¤rusal Olmayan Yöntemler
20 May›s 2008 Bak›rköy / 21 May›s 2008 Kad›köy / 22 May›s 2008 Harbiye
Deprem Yönetmeli¤inde Do¤rusal Olmayan Yöntemler
20 May›s 2008 Bak›rköy / 21 May›s 2008 Kad›köy / 22 May›s 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Kadir
GÜLER (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde; depolar›n
seçimi, depo yap›m›nda kullan›lan malzemeler, depo-
lar›n flekilleri, depo projelendirilmesinde göz önüne
al›nacak kuvvetler ve tesirler, dikdörtgen, dairesel ke-
sitli depolar hakk›nda bilgiler aktar›l›rken, depolarda
çatlak geniflli¤i hesab›, deprem hesab›, derzler geçirim-
sizlik konular›nda bilgiler aktar›ld›. Ayr›ca DS‹’nin “Su
tutucu betonarme yap›lar›n hesap ve yap›m›na ait ge-
nel teknik flartname”ye de de¤inildi.

Betonarme Su Depolar›n›n Tasar›m›
10 Haziran 2008 Bak›rköy / 11 Haziran 2008 Kad›köy / 12 Haziran 2008 Harbiye
Betonarme Su Depolar›n›n Tasar›m›
10 Haziran 2008 Bak›rköy / 11 Haziran 2008 Kad›köy / 12 Haziran 2008 Harbiye
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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Kemal
BEYEN (Kocaeli Üniversitesi) kat›ld›. Seminerde kuvvetli
yer hareketinin de¤iflik özellikte yüksek yap›lara etkisi,
deprem yönetmeli¤inde tasar›m depremi ve yap› perfor-
mans›, Türkiye için makro tasar›m ivme spektrumu,
zaman tan›m alan›nda hesap yöntemleri, düktilite, sü-
neklik ve ötelenmede limit ve yap› periyodu ve yap›
davran›fl bilgisi konular›na yer verildi. Büyük do¤al
periyodlu yap›lar›n yüksek süneklik özellikleriyle istenen
elemanlara hasar ald›r›larak rijitlik kayb›na u¤rat›l›p,
yap› periyodunun uzamas›na ve etkiyen ivmenin azal-
mas›yla göçmeye ve çökmeye müsaade etmeden
deprem savuflturulabilece¤i belirtildi.

Depremlerde Yap›n›n Dinamik Davran›fl›
13 May›s 2008 Bak›rköy / 14 May›s 2008 Kad›köy / 15 May›s 2008 Harbiye
Depremlerde Yap›n›n Dinamik Davran›fl›
13 May›s 2008 Bak›rköy / 14 May›s 2008 Kad›köy / 15 May›s 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Doç. Dr. Kemal
Selçuk Ö⁄ÜT (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde; kavflak-
larda güzergah, kavflak kol say›s›n›n dörtten fazla ol-
mamas›, yeterli durufl görüfl uzunlu¤u ve üçgen (yanal)
görüfl alan›n›n sa¤lanmas›, kavflak içinde yatay ve dü-
fley dönemeç olmamas› gibi konulara yer verilirken,

kavflaklarda boykesit konusu anlat›ld›. Kavflak köflele-
rinin tasar›m› konusuna da yer verilen seminerde, dö-
nüfllerde kaplama genifllikleri ve en küçük dönemeç
yar›çaplar› üzerine bilgiler aktar›ld›. Ayr›ca, yard›mc›
fleritler ve kavflaklarda kanallama kanalize edilmifl
kavflaklar hakk›nda bilgilere yer verildi.

Efldüzey Kavflak Tasar›m›
27 May›s 2008 Bak›rköy / 28 May›s 2008 Kad›köy / 29 May›s 2008 Harbiye
Efldüzey Kavflak Tasar›m›
27 May›s 2008 Bak›rköy / 28 May›s 2008 Kad›köy / 29 May›s 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Zeki
HASGÜR  (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde, sismoloji,
deprem bilimi, depremlerin oluflumu, Türkiye deprem
kaynak bölgeleri konuklar› ifllenirken, ‹stanbul ve çev-
resindeki faylar,  Ganos Fay› hakk›nda bilgiler aktar›ld›.
Manyitüd/fliddet karfl›laflt›rmas›na da yer verilen
seminerde, deprem bölgelerinde yap›lacak binalar
hakk›nda yönetmelikte, zaman tan›m alan›nda hesap
yöntemlerine yer verildi.

Yurdumuzdaki Depremlerin Yap› Mühendisli¤i Aç›s›ndan ‹ncelenmesi
24 Haziran 2008 Bak›rköy / 25 Haziran 2008 Kad›köy / 26 Haziran 2008 Harbiye
Yurdumuzdaki Depremlerin Yap› Mühendisli¤i Aç›s›ndan ‹ncelenmesi
24 Haziran 2008 Bak›rköy / 25 Haziran 2008 Kad›köy / 26 Haziran 2008 Harbiye

‹TÜ Sürekli E¤itim Merkezi taraf›ndan 2008-2009 döneminde aç›lacak olan ‹nflaat Yönetimi Sertifika Program› ve ‹nflaat
Sektöründe ‹fl Güvenli¤i Sertifika Program› için ayr›nt›l› bilgi; Y. Doç. Dr. U¤ur Müngen: ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi

Yap› ‹flletmesi Anabilim Dal› Baflkan›, 80626  Maslak - ‹stanbul
Tel : 0212 285 37 36- 0535 770 41 88,  umungen@ins.itu.edu.tr;  mungen@itu.edu.tr

Dr. Murat Kuruo¤lu  Tel : 0212 285 36 55- 0542 236 97 14,  kuruoglu@itu.edu.tr
Sürekli E¤itim Merkezi - ‹TÜSEM, Sertifika Programlar›, www.itu.edu.tr/

‹NfiAAT YÖNET‹M‹ SERT‹F‹KA PROGRAMI VE ‹NfiAAT SEKTÖRÜNDE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ SERT‹F‹KA PROGRAMI



fiubemizin sosyal kültürel etkinlikler kurulu toplant›s› 12
Haziran 2008 tarihinde gerçeklefltirildi. Toplant›da, 2008-
2009 y›llar› içinde üyelerimize yönelik gerçeklefltirilebilecek
olan piknik, tekne gezisi, ‹stanbul ve çevresinde kültür turlar›
ve teknik gezi gibi etkinliklere yönelik görüfller bildirildi. Toplan-
t›ya Mete AKALIN, Cem KAFADAR, Rezan BULUT, Hasan
ÜNAL, Faruk BULUBAY ve Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›ld›.
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Akarsulardan Sualma Sistemlerinin
Planlama ve Tasar›m ‹lkeleri
3 Haziran 2008 Bak›rköy
4 Haziran 2008 Kad›köy
5 Haziran 2008 Harbiye

Akarsulardan Sualma Sistemlerinin
Planlama ve Tasar›m ‹lkeleri
3 Haziran 2008 Bak›rköy
4 Haziran 2008 Kad›köy
5 Haziran 2008 Harbiye

fiubemiz taraf›ndan Dolmabahçe-Piyalepafla Ka¤›thane Tünel ‹halesinin iptali için aç›lan davada “Odam›z›n Dava Açmada
Menfaati Yok” gerekçesiyle verilen red karar› Dan›fltay taraf›ndan bozuldu. Karar metni için; www.imoistanbul.org.tr

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. ‹lhan
AVCI (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. Seminerde; rejimi düzenli
ve kat› madde yükü az olan ova akarsu ve göllerde
küçük ölçekli do¤rudan sualma sistemleri, sürüntü
maddesi tafl›yan akarsularda sualma tesisleri, akar-
sudan sualma tesislerinde yap›lan çökelti havuzlar›,
akarsu ve göllerin alt›nda infiltrasyon galerileri ile
sualma sistemleri konular›nda bilgiler aktar›ld›.

Akarsu Düzenlemesinde
Planlama ve Tasar›m Esaslar›
17 Haziran 2008 Bak›rköy
18 Haziran 2008 Kad›köy
19 Haziran 2008 Harbiye

Akarsu Düzenlemesinde
Planlama ve Tasar›m Esaslar›
17 Haziran 2008 Bak›rköy
18 Haziran 2008 Kad›köy
19 Haziran 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Necati
A⁄IRAL‹O⁄LU (‹TÜ ‹nfl. Fak.) kat›ld›. “Akarsu Düzenle-
mesinde Planlama ve Tasar›m Esaslar›” konu bafll›kl›
seminerde akarsu düzenlemesi, dere ›slah›, akarsu
büyüklü¤e göre s›n›fland›rma, e¤ime göre s›n›fland›rma,
planlama esaslar›, sa¤lanan gelirler, düzenleme projesi
etkileri, iflletme-bak›m alt konu bafll›klar›yla bilgiler
aktar›ld›, dünyadan örneklere yer verildi.

DANIfiTAY’IN DURDURMA KARARI

Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu
Toplant›s› / 12 Haziran 2008

Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu
Toplant›s› / 12 Haziran 2008

fiubemizin 41. Dönem çal›flma program›
çerçevesinde oluflturulan Gençlik Kurulu
ilk toplant›s›n› 12.06.2008 tarihinde ger-
çeklefltirdi. Kurulun ilk haz›rl›k toplant›s›nda
görüflülen konular; fiubemizde yap›lan mes-
lekiçi e¤itim çal›flmalar›na genç meslek-
tafllar›m›z›n kat›l›mlar›n› sa¤lamak; yasa-
yönetmelik ve yönergeler ile ilgili genç üye-
lerimize seminerler yap›lmas›; 2008 y›l›
sonbahar döneminde teknik gezi düzenlen-
mesi; yeni mezun olacak son s›n›f inflaat
mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine her ö¤-
retim y›l›n›n bafllang›c›nda teknik anlamda
tecrübeli profesyonel mühendisler arac›l›¤›
ile seminerler düzenlenmesi fleklinde çal›fl-
malar›n yap›lmas› olarak belirlendi.

Gençlik Kurulu Toplant›s›
12 Haziran 2008
Gençlik Kurulu Toplant›s›
12 Haziran 2008
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin flirketlerinden B‹MTAfi A.fi.
bünyesinde oluflturulan ‹MP (‹stanbul Metropoliten Planlama
ve Kentsel Tasar›m Merkezi) taraf›ndan haz›rlanan 1/100.000

Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›,  ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Meclisi’nin 14.07.2006 tarihli toplant›s›nda oy birli¤i
ile kabul edilmesinin ard›ndan, 22.08. 2006 tarihinde ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› taraf›ndan da onaylanarak
28.08.2006 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Ask› süresinde
yapt›¤›m›z itirazlar dikkate al›nmadan plan yürürlü¤e sokulmufltur.
Kat›l›mc›l›k ve fleffafl›k çerçevesinde pazarlanmaya çal›fl›lan
1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›, teknik
olarak yeterli olmayan, planlama ciddiyetiyle hiç ba¤daflmayan,
ciddi sak›ncalar içeren, kente insan öncelikli de¤il, rant ve
pazarlama öncelikli bakan bir yaklafl›m›n ürünüdür. Uyguland›¤›
takdirde, ‹stanbul’un sorunlar›n› çözmek bir yana, geliflimini
bugünkünden de daha tehlikeli boyutlara sürükleyecek, kentin
tarihi ve do¤al de¤erlerinde geri dönülmez tahribatlar
yaratacakt›r.
- ‹stanbul 1/100.000 Ölçekli ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n yetki
unsuru bak›m›ndan hukuka uyarl›l›¤›n›n olmamas›,

- 1/100.000 Ölçekli ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n B‹MTAfi A.fi.’ye
ihale edilmifl olmas›n›n usule uygun olmamas›,

Yine, yetki ve flekil unsuru aç›s›ndan hukuka ayk›r› bulunan
dava konusu plana davac› taraf›ndan yap›lan itiraz›n reddine
yönelik daval› idarenin iflleminde de hukuka uygunluk
bulunmad›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Bütün bu gerekçelerle, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre

Düzeni Plan›’n›n iptali için -di¤er meslek odalar› ile ayn›
metinle fakat ayr› ayr› davalar aç›lm›flt›r. ‹nflaat Mühendisleri

Odas› ‹stanbul fiubesi’nin açm›fl oldu¤u davada- Yarg› “‹ptal”

karar› alm›flt›r.
Plan haz›rl›klar› süresince görüfl ve önerilerimizi dikkate
almayan yetkililere bu aflamada,  daha fazla zaman
kaybetmeden gerçek anlamda kat›l›mc› bir sürece ba¤l› olarak
“Ça¤dafl ve Bilimsel Bir ‹stanbul Planlamas›n›n ‹vedi Olarak

Gerçeklefltirilmesi” ça¤›r›m›z› yineliyoruz...
Kamuoyuna sayg› ile duyurulur. 23.05.2008

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹

‹STANBUL 2. ‹DARE MAHKEMES‹, 1/100.000 ÖLÇEKL‹ ‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI ‹Ç‹N “‹PTAL” KARARI ALDI

fiubemizin 41.Dönem çal›flma program› çerçevesinde
kurulan Kentsel Yenileme ve Deprem Çal›flma Grubu
ilk toplant›s›n› 26.05.2008 tarihinde gerçeklefltirdi.
Bu toplant›da kentimizde yap›lan hatal› ve yanl›fl
yat›r›mlara yönelik toplant›ya kat›lan çal›flma grubu
üyeleri taraf›ndan görüfller ve bilgilendirmeler yap›ld›.
Çal›flma grubunun çal›flma düzene¤inin nas›l olaca¤›
ve program yöntemleri üzerine fikirlerin ve bu anlamda
bir çal›flma tasla¤›n›n oluflturulmas› çerçevesinde 12
Haziran 2008 tarihinde ikinci toplant›n›n yap›lmas›na
karar verildi.
Bu toplant›ya Cemal GÖKÇE, Rezan BULUT, Hasan
SERT, Mete AKALIN, Murat Serdar KIRÇIL, Filiz
GÖKÇE, Zeki KARADEN‹Z, Abdulselam SUVAKÇI,
Haydar YILDIZ, Cemal ‹NAN, Murat GÖKDEM‹R,
Servet B‹NGÖL kat›ld›lar. Kentsel Yenileme ve Deprem
Çal›flma Grubu üyeleri 12 Haziran 2008 tarihinde ikin-
ci toplant›s›n› yapt›.
Bu toplant›da; ‹BB’nin haz›rlam›fl oldu¤u 1/100.000
Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n fiubemiz ve
di¤er meslek odalar›n›n açm›fl oldu¤u davada iptal
edilmesi ve ‹BB’nin bu plan› yeniden görüflmek
de¤erlendirmek üzere baflta fiubemiz olmak üzere
TMMOB’a ba¤l› di¤er meslek odalar›na göndermifl

oldu¤u yaz›l› ça¤r›s› görüflüldü. Bu toplant›da ayn›
zamanda çal›flma grubu üyelerinden fiubemizin koor-
dinatörlü¤ünde 16.06.2008 tarihinde di¤er meslek
odalar› ile birlikte bir toplant› yap›lmas› uygun görüldü.
Yine bu toplant›da, çal›flma grubunun 2009 yerel se-
çimlerine yönelik çal›flma yapmas› da karar alt›na al›n-
d›. Bu toplant›ya Cemal GÖKÇE, Temel P‹RL‹, Rezan
BULUT, Cemal ‹NAN, Mete AKALIN, Haydar YILDIZ,
Hasan SERT, Zeki KARADEN‹Z, Servet B‹NGÖL,
Murat GÖKDEM‹R, Oktay GÜLA⁄ACI, Hakk› Nadir
ÇELEB‹, H.Ülkü ÖZER, Haluk ‹fiÖZEN kat›ld›lar.

Kentsel Yenileme ve Deprem Çal›flma Grubu
Toplant›s› / 26 May›s 2008 - 12 Haziran 2008

Kentsel Yenileme ve Deprem Çal›flma Grubu
Toplant›s› / 26 May›s 2008 - 12 Haziran 2008

fiubemizin ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na yapm›fl oldu¤u 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’na itiraz›
‹stanbul 2. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan do¤ruland›. ‹stanbul 2. ‹dare Mahkemesi iptal karar metni için; www.imoistanbul.org.tr

BASIN  AÇIKLAMASI
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fiubemizin 41. Dönem çal›flma dönemine yönelik ola-
rak temsilciliklerimizin kurul yenilemeleri gerçekleflti.
fiubemize ba¤l› anakent temsilciliklerimizden olan Ka-
d›köy ve Bak›rköy Temsilcilik Kurullar›’n›n yenilemelerine
yönelik üye toplant›lar› ‹MO Temsilcilikler Yönetmeli¤i
çerçevesinde 14.05.2008 ve 21.05.2008 tarihlerinde
yap›ld›.
Ayr›ca Silivri Temsilcili¤imizin yenilemesine yönelik
üye toplant›s› 13.06.2008 tarihinde Silivri Park Otel’de,
Lüleburgaz Temsilcilik Kurulu’nun yenilemesine yönelik
üye toplant›s› 17.06.2008 tarihinde Lüleburgaz Bele-
diyesi Encümen Salonu’nda, K›rklareli Temsilcilik Kuru-
lu’nun yenilemesine yönelik üye toplant›s›; 17.06.2008
tarihinde K›rklareli Belediyesi Meclis Salonu’nda, Edir-
ne Temsilcilik Kurulu’nun yenilemesine yönelik üye
toplant›s› ise 18.06.2008 tarihinde Edirne Sanayi ve
Ticaret Odas› Toplant› Salonu’nda gerçekleflti. D›fl
temsilciliklerimizde yap›lan üye toplant›lar›nda fiube
baflkan›m›z Cemal GÖKÇE taraf›ndan Mühendislik
Eti¤i ve Mesleki Davran›fl kurallar› üzerine bir sunum
gerçeklefltirildi. Toplant› gündemi çerçevesinde Oda
uygulamalar› ve yerel çapta yap›lan çal›flmalar ve üye-
lerimizin sorunlar›na yönelik karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinde
bulunuldu. Silivri, K›rklareli, Lüleburgaz ve Edirne Tem-

silcilik Kurullar›’n›n yenileme toplant›lar›na fiube bafl-
kan›m›z Cemal GÖKÇE, sayman üye Nusret SUNA,
yönetim kurulu üyelerimiz Cemal ‹NAN, Müfit BEfiER
ve fiube Sekreteri Rezan BULUT kat›ld›lar.

Yine Odam›z›n S‹M Yönetmeli¤i çerçevesinde zorunlu
tutulan iflyeri tescil belgesine sahip üyelerimizin
bürolar›n›n denetimleri Silivri ve Edirne’de yap›ld›. Bu
denetimler fiubemizin Sayman Üyesi Nusret SUNA ve
fiube Sekreteri Rezan BULUT taraf›ndan gerçeklefltirildi.

fiubemize Ba¤l› Temsilciliklerin Yeni Dönemdeki Kurul Yenilemeleri Yap›ld›fiubemize Ba¤l› Temsilciliklerin Yeni Dönemdeki Kurul Yenilemeleri Yap›ld›

‹lk toplant›s›n› 9 Nisan’da ve ikincisini 25 Nisan’da
gerçeklefltiren Staj Kurulu, son toplant›s›n› 23 May›s
2008’de düzenledi. Bu y›l stajyer ö¤rencilerin staj
yerlerini seçmelerinde farkl› bir yol izlendi. Ö¤rencilerin
ortalama ders notlar›, içinde bulunduklar› ö¤renim
dönemi ve ‹MO Ö¤renci üyesi olup olmad›klar›na göre
üç temel kritere göre ö¤rencilerin puanlamalar› yap›la-
rak tercih ettikleri firmalara yerlefltirildi. Yerlefltirilen
ö¤renciler fiubemizden ald›klar› yaz› ile firmalara müra-
caatlar›n› gerçeklefltirdiler.

Staj Kurulu Toplant›s› / 23 May›s 2008Staj Kurulu Toplant›s› / 23 May›s 2008
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Uluslararas› YAPI 2008 ‹stanbul Fuar› 30 Nisan - 4
May›s 2008 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar Merkezi /
Beylikdüzü'nde 31. kez gerçekleflti. Türk inflaat sek-
törünün geliflimine önemli ölçüde katk› koyan Ulus-
lararas› Yap› 2008 ‹stanbul Fuar›’nda fiubemiz de
stand açarak etkinlik duyurusu ve kitap tan›t›m› yapt›.

Yap› 2008 ‹stanbul Fuar›
30 Nisan - 4 May›s 2008
Yap› 2008 ‹stanbul Fuar›
30 Nisan - 4 May›s 2008

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 gö-
rüflmeleri sonucu mevcut yap› denetim sistemi içeri-
sinde yer alan yap› denetçileri, proje denetçileri ve
yard›mc› kontrol elemanlar›n›n Odam›z taraf›ndan mes-
lekiçi e¤itime tabi tutulmas› karar›na var›lm›flt›r. Bu
çerçevede fiubemiz taraf›ndan yap›lan kurslar sonunda
yap›lacak olan s›nav 10 May›s 2008 tarihinde ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi dersliklerinde gerçeklefltirildi. S›nava
891 meslektafl›m›z kat›ld›.

Yap› Denetim fiirketlerinde Çal›flan Yap› Denetçilerine Yönelik S›nav
10 May›s 2008
Yap› Denetim fiirketlerinde Çal›flan Yap› Denetçilerine Yönelik S›nav
10 May›s 2008

Mühendislik mesle¤inin onuruna çok büyük katk›lar›
olan, mühendisli¤in toplumda hak etti¤i yerini almas›
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 her-
kesin gönlünde taht kurmufl nadir insanlardand›. Mustafa
ÜRGÜPLÜ’yü ölümünün 11. y›l›n› doldurdu¤umuz bugün
sevgiyle ve sayg›yla and›k ve anmaya devam edece¤iz.

Mustafa Ürgüplü’yü And›k / 31 May›s 2008Mustafa Ürgüplü’yü And›k / 31 May›s 2008

1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n
iptal edilmesinin ard›ndan, ‹BB’nin, bu plan› görüflmek
için fiubemiz ve TMMOB’a ba¤l› di¤er meslek odalar›na
yapm›fl oldu¤u toplant› ça¤r›s›n› de¤erlendirmek üzere
fiubemizde bir toplant› gerçekleflti. 16 Haziran 2008’de
yap›lan bu toplant›da fiube yöneticileri konuya iliflkin
görüfllerini aktard›.

1/100.000 Çevre Düzeni Plan›na
‹liflkin Meslek Odalar› ile
Yap›lan Toplant› / 16 Haziran 2008

1/100.000 Çevre Düzeni Plan›na
‹liflkin Meslek Odalar› ile
Yap›lan Toplant› / 16 Haziran 2008



Odam›z›n mütevelli heyet üyesi oldu¤u Türkiye Deprem
Vakf›’n›n 2008 y›l› Mütevelli Heyet Ola¤an Toplant›s›
27.06.2008 tarihinde fiubemizde yap›ld›. Toplant›
gündemi gere¤i Vak›f Baflkan› Prof. Dr. Hasan
BODURO⁄LU taraf›ndan aç›l›fl konuflmas› yap›ld›.
Baflkanl›k divan› seçiminden sonra yönetim kurulunun
2007 y›l› faaliyet raporu Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU
taraf›ndan sunuldu. Vakf›n 2007 bilanço ve gelir-gider
durumunun mütevelli heyet üyelerine sunulmas›n›
takiben 2008 y›l› bütçesi ve çal›flma program›na
geçildi. Gündemin son maddesi gere¤i Türkiye Deprem
Vakf›’na 2007 y›l›nda ba¤›fl ve katk›da bulunan kurulufl
ve kiflilere ödüller takdim edildi. Mütevelli heyet

toplant›s›na fiubemiz ad›na fiube Baflkan›m›z Cemal
GÖKÇE ve fiube Sekreteri Rezan BULUT kat›ld›lar.

TÜRK‹YE DEPREM VAKFI’NIN 2008 YILI MÜTEVELL‹ HEYET OLA⁄AN TOPLANTISI
27 Haziran 2008
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‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n “Cumhuriyet Dönemi
Türkiye ‹nflaat Mühendisli¤i Eserleri”nin literatür haline
getirilmesi amac›yla bafllatt›¤› “50.Y›lda 50 Eser”
projesi kapsam›nda yer alan ve Türk mühendisler
taraf›ndan yap›lan köprü, otoyol, kamu binas› ve liman
gibi eserleri gösteren 50 adet foto¤raf, fiubemizce
29-30 May›s 2008 tarihlerinde ‹TÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde ve 5-6 Haziran 2008 tarihlerinde
‹TÜ Kültür ve Sanat Birli¤i Oditoryumu’nda sergilendi.

50 YILDA 50 ESER FOTO⁄RAF SERG‹S‹
29-30 May›s 2008 / 5-6 Haziran 2008

Odam›z›n Meslekiçi E¤itim Kurulu toplant›s› 15 May›s
2008 tarihinde Ankara’da Oda merkezimizde gerçek-
leflti. Kurul toplant›s›na fiubemizden kurul üyeleri Prof.
Dr. Zekai CELEP, Rezan BULUT, Nusret SUNA ve H.
Ülkü ÖZER kat›ld›lar. Bu toplant›n›n gündemi gere¤i
41. Dönem Oda Yönetim Kurulumuza, Meslekiçi E¤itim
Kurulu’nun geçen dönemdeki çal›flmalar› hakk›nda
genel bir bilgilendirme ve bir önceki çal›flma döneminin
e¤itim çal›flmalar›na yönelik konular hakk›nda sunufllar

yap›ld›. Meslekiçi E¤itim Kurul üyeleri, Oda yönetim
kurulu üyelerimiz ile karfl›l›kl› görüfl al›fl veriflinde
bulundular. Toplant›ya; Oda yönetim kurulundan Oda
baflkan›m›z H. Serdar HARP, Sekreter Üye Levent
DARI, Sayman Üye Züber AKGÖL, Yönetim Kurulu
Üyesi Alaettin DURAN, Genel Sekreter Gülay ÖZ-
DEM‹R ve kurulun di¤er üyeleri Kemal TÜRKARSLAN,
‹hsan KAfi, Doç. Dr. Özgür YAMAN ve Tahsin VERG‹N
kat›ld›lar.

‹MO MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURULU TOPLANTISI
15 May›s 2008

fiubemiz ve di¤er meslek odalar›n›n ayn› metinle fakat
ayr› ayr› açm›fl oldu¤u davalar ve bu davalardan fiube-
mizin açm›fl oldu¤u davada ‹stanbul 2. ‹dare Mahke-
mesi’nin iptal karar› almas› üzerine, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin baflta fiubemiz olmak üzere TMMOB’a
ba¤l› meslek odalar›na yapm›fl oldu¤u yaz›l› ça¤r›
üzerine 23.06.2008 tarihinde ‹BB ‹stanbul Metropolitan
Merkezi’nde toplant› yap›ld›. Toplant›da ‹MP yetkilileri
taraf›ndan 1/100.000 Plan›n›n iptali sonras› ‹stanbul

Metropolitan Planlama Merkezi’nce plan›n iptal gerek-
çeleri ›fl›¤›nda yap›lan 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l
Çevre Düzeni Plan› ile ilgili çal›flmalar hakk›nda bilgi
verildi. Toplant›ya kat›lan meslek odalar› temsilcileri
görüfllerini aktararak, 1/100.000 plan›n›n son durumu,
analiz ve sentez raporlar› ‹BB ve ‹MP yetkililerinden
istenerek, bu bilgilerin ve raporlar›n meslek odalar›na
aktar›lmas› sonucunda meslek odalar›n›n görüfllerinin
aktar›laca¤› belirtilerek toplant› sona erdi.

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’N‹N 1/100.000 ÖLÇEKL‹
‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI ‹LK TOPLANTISINA KATILDIK / 23 Haziran 2008
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11 Haziran 2008 tarihinde YTÜ ‹nflaat Fakültesi’nin
YTÜ’nün Befliktafl’taki Kampüsü’nde yap›lan mezuniyet
törenine kat›ld›k. Bu törene Sekreter Üye Temel P‹RL‹
ve fiube Sekreteri Rezan BULUT kat›ld›. Genç meslek-
tafllar›m›z›n diploma töreninde Sekreter Üye Temel
P‹RL‹ de diplomalar›n› takdim etti.
‹TÜ ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nün 23.06.2008 tari-
hinde ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nde yap›lan mezuniyet töre-
nine fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE, Sayman Üye
Nusret SUNA, yönetim kurulu yedek üyemiz Muhittin
TARHAN ve fiube Sekreteri Rezan BULUT kat›ld›lar.
Bölümün mezuniyet töreninde bir konuflma yapan
fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE genç mezunlara infla-
at mühendisli¤i mesle¤inin öneminden bahsederek,
mesleklerini yapmalar›n› ve bu anlamda meslek oda-
lar›na üye olmalar›n›n gereklili¤ine vurgu yapt›. ‹nflaat
mühendisli¤i bölümünden derece ile mezun olan bö-
lüm 1.,2. ve 3.’süne ödülleri verildikten sonra fiube-

mizin destekledi¤i mezuniyet yeme¤ine geçildi. Hofl
bir ortamda geçen yemek, genç meslektafllar›m›z›n,
bölümün ö¤retim üyeleri, ‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk
KARADO⁄AN, ‹nflaat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mehmet Ali TAfiDEM‹R ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan-
l›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Mahmut KÜÇÜK’ün kat›l›m-
lar›yla gerçekleflti.

YTÜ ve ‹TÜ ‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMLER‹’N‹N MEZUN‹YET TÖREN‹
11 Haziran 2008 - 23 Haziran 2008

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i ve Yap› Ürünleri Üreticileri
Federasyonu’nun düzenledi¤i ‘Beton 2008 Uluslararas›
Haz›r Beton Kongresi ve Uluslararas› Beton-Agrega,
‹nflaat Teknolojileri ve Ekipmanlar› Fuar›’, 19 Haziran
2008 tarihinde ‹stanbul Fuar Merkezi Yeni Fuar Komp-
leksi’nde düzenlenen törenle aç›ld›. Kongrede, THBB
Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Ayhan PAKSOY haks›z
rekabetle mücadele ettiklerini belirtti¤i konuflmas›nda,

ertelenen ‘G’ Tebli¤i’nin ciddi bir flantiye denetimi
içerecek flekilde yürürlü¤e girmesi için çal›flmalar›n›
sürdürdüklerini ifade etti. Kongrede aç›l›fl konuflmalar›
bölümünde yer alan ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› H. Serdar HARP ise betondaki kalitenin
depremlerdeki y›k›mlar›n önlenmesinde önemli bir
unsur oldu¤unu belirterek, denetimin önemini vurgulad›.

BETON 2008 ULUSLARARASI HAZIR BETON KONGRES‹ ve
ULUSLARARASI BETON-AGREGA, ‹NfiAAT TEKNOLOJ‹LER‹ VE EK‹PMANLARI FUARI

19-22 Haziran 2008

CHP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
sempozyum ‹stanbul Akatlar’daki Mustafa Kemal
Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi. ‹stanbul ve Su,
‹stanbul’un Su ‹htiyac›, gibi konular›n ifllendi¤i sem-
pozyumda ‹stanbul’un Alternatif ‹çme Suyu Kaynaklar›
ve At›ksular ve Su kirlili¤i üzerine bir panel gerçek-

lefltirildi. Sempozyuma fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
panelist olarak kat›ld›. Ayr›ca sempozyumda ‹TÜ ‹nfl.
Fak. Ö¤r. üyesi Prof. Dr. ‹lhan AVCI da (Bulgaristan/
Rezve Deresi’nden Düzce/Melen Çay›’na Suya Doy-
mayan Bir Megakent: ‹stanbul) ça¤r›l› konuflmac›
olarak yer ald›.

‹STANBUL’UN SU POL‹T‹KASI SEMPOZYUMU
26-28 Haziran 2008

K›br›s Türk ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n davetlisi
olarak; 11 Nisan günü “Yap› Malzemeleri ve Zemin
Mekani¤i Laboratuvar›” aç›l›fl törenine ve 12 Nisan
günü “38. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›”na kat›lmak
üzere fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE ve Yönetim
Kurulu Sayman Üyemiz Nusret SUNA kat›ld›lar. K›br›s

Türk ‹nflaat Mühendisleri Odas› Eski Baflkan› merhum
Mehmet GÖZE’nin ad›n› tafl›yan laboratuvar›n aç›l›fl›n›
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Salih UÇAR ile K›br›s Türk
‹nflaat Mühendisleri Odas› Baflkan› Osman YILMAZ
birlikte yapt›.

KIBRIS TÜRK MÜHEND‹S ve M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹
‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI GENEL KURUL VE SEÇ‹MLER‹



39say› 96/2008

‹STANBUL BÜLTENflubemizden

Bugünlerde Türkiye adeta kavruluyor. Özellikle baflta Güneydo¤u
Bölgesi, sonra Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde s›cakl›k
30°C derecenin üstünde seyretmektedir. Buna, baflta ‹stanbul
olmak üzere birçok yerde havadaki nem oran›n›n yüksek olmas›n›
da katarsak var›n bu s›cakl›¤a karfl› yaflam tahammülünü sizler
düflünün. Bu düzeyde yaflam› zorlayan koflullar›n alt›nda, birde
suya eriflememezlik ve tüm kentlerde su zamlar›n›n ödenemez
seviyelere ç›kmas› hatta; otomatik zam sistemine gidilmesine
yönelik kararlar›n al›nmas› gibi etkenler süreklilik arz etmektedir.
Bütün bunlar›n alt›nda neler yatmaktad›r!

Suyu pahal›ya satan yönetimler; flebeke iflletimini, su da¤›t›m›n›
ve sayaç okumalar›n› v.b. gibi faaliyetlerin tümünü veya parça
halinde de¤iflik firmalara “sat›larak” veya ortakl›k kurarak
özellefltirmelere zemin haz›rlamaktad›r.
Suyun her türlü arz›na yönelik faaliyetlerin bedellerini, art›rarak,
özel sektöre sunumunda devrin cazip k›l›nmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bunlar›n yan›nda, tüm bu faaliyetlerin gelifltirdi¤i bir olumsuzluk
da; bugünkü su da¤›t›m koflullar›na ayk›r› (kaçak) olarak suyun
tüketici taraf›ndan kullan›lmas›d›r. ‹nsanlar›n böylesi konumlara
düflürülmesini yaratan koflullar›n her geçen gün, dünyan›n birçok
yerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de artmas›d›r.

Bütün bu geliflmeler nereden kaynaklanmaktad›r ve ne için
yap›lmaktad›r. K›saca bu konuya de¤inilmesinde yarar var. Son
y›llarda dünyada ve Türkiye’de; gerek ülkelerin s›n›rlar› içinde
kalan, gerekse s›n›rlar aflan sular hakk›nda çok fley yaz›l›p
söylenmektedir. Bu söylemlere etken olan ilk ç›k›fl; baflta
endüstrileflme faktörünün geliflmesi (birçok ülkede geliflmenin
plans›z olmas›) yan›nda, kazanç marj›n›n sürekli yükseltilmesinin
ötesini düflünmeden kirlili¤in atmosferde artmas›na neden
olunmas› ve daha baflka birçok aktöründe etkisiyle küresel
›s›nman›n gündeme oturmas› sonucu suyun hem kontrol alt›na
al›nmas›, hem de çok karl› bir unsur olarak görülmesi nedeniyle
piyasa ortam›nda de¤erlendirilmeye al›nmas›d›r.

1980 sonras›, de¤iflen küresel politikalara ba¤l› olarak, ‹MF
(Uluslararas› Para Fonu) ve Dünya Bankas›’n›n öncülü¤ünde
gelifltirilmeye çal›fl›lan su yönetimi politikalar› do¤rultusunda
oluflturulan Dünya Su Konseyi bu yap›lanman›n en önemli unsurudur.
Bu yap›lanman›n en önemli amac› “Suyun kamu mal›ndan piyasa
mal›na (metalaflmas›, ticarileflmesi) dönüflmesi” bunun elde edilmesi
için ülkelere veya yerel yönetimlere (Türkiye’de Büyük fiehir
Belediyelerine verilen kredilere bakarak anlamak olas›) verilen
kredilerin “özellefltirme yapma” kofluluna ba¤lamaktad›r.

Bugün bu faaliyetlerin tüm dünyada yaflama geçirilmesi için her
üç y›lda bir “Dünya Su Konseyi” öncülü¤ünde “Dünya Su Forumu”
ad› alt›nda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu forumun bileflenleri;
ülkelerin su ile ilgilenen kurum ve kurulufllar›n›n yan›nda dünyan›n
çeflitli ülkelerinden çok uluslu ve yerli flirketler yer almaktad›r.
Bazen toplumsal tepkileri azaltmak veya tümüyle ortadan
kald›rmak için sivil toplum örgütlerinden taraflar sa¤layarak
foruma katmaktad›rlar. Bu durum tart›fl›lmakla birlikte ayr›flmalar›
da beraberinde getirmektedir. Yani sivil toplum örgütleri ve su
ma¤durlar›n›n oluflturdu¤u muhalefet her geçen gün büyümekte
ve yayg›nlaflmaktad›r.

Sürekli gündemimizi meflgul eden “Dünya Su Konseyi” “Dünya
Su Forumu” hakk›nda da bir fleyler söylemekte yarar görmekteyim.
“Dünya Su Konseyi” BM taraf›ndan kurulan bir oluflumdur. Baflta
“Dünya Su Forumu” olmak üzere çeflitli etkinlikleri ve
düzenlemeleri komisyonlar kurarak yürütür. Bunlar›, konumlar›na
göre geçici ve kal›c› hale getirmektedir. Bu etkinlikler içinde;
dünyan›n çeflitli ülkelerinde, suyun özel flirketler kanal›yla ve bir
piyasa mal›na dönüfltürme çabas› bak›m›ndan en önemlisi ve
süreklilik arz edeni “Dünya Su Forumu’dur.” Forum bugüne kadar
dördüncüsünü gerçeklefltirmifltir. Beflinci Dünya Su Forumu da
2009 y›l›nda 16 ve 22 Mart günleri aras›nda Türkiye’de ‹stanbul’da
yap›lacakt›r.

Dünya Su Konseyi kendisini “1996 y›l›nda su alan›nda ünlü
uzmanlar›n ve uluslararas› firmalar›n giriflimleriyle kurulan
300’den fazla üyesi bulunan uluslararas› bir kurulufl” olarak
tan›ml›yor. Bu etkisini de; Dünya Su Forumu’nu düzenleyerek,
forum konular›n›n belirlenmesinde ve forumun politik sürecinde
asli unsur olarak göstermektedir. Bu ba¤lamda Türkiye’de yap›lacak
olan 5. Dünya Su Forumu’nun temas› “Su ‹çin Farkl›l›klar›n
Birlefltirilmesi” olarak saptanm›flt›r.

Dünya Su Forumu’nun daha önceleri topland›¤› ülkeler s›ras›yla
flunlard›r.1997’de Fas’ta, 2000’de Hollanda’da, 2003’te
Japonya’da, 2006’da Meksika’da. ‹lginç olan›, forumun yap›ld›¤›
ülkelerde, o ülkenin sular›n›n özellefltirilmesinin h›zland›¤›
gözlenmifltir. Bütün bu organizasyonlar ülkelerin yönetimlerince
tam olarak desteklenmifltir. Buna karfl›l›k dünya halklar›n›n
aleyhine geliflen bu duruma karfl› ciddi tepkiler oluflmaktad›r. En
son 2006’da Meksika’da dünya sivil toplum örgütleri ve çiftçi
örgütleri bir araya gelerek alternatif toplant›lar düzenlemifl ve
kitlesel eylemler gerçeklefltirmifltir. Ayn› flekilde ‹stanbul’da
yap›lacak olan 5. Dünya Su Forumu’na karfl› bir dizi çeflitli türde
etkinlikler düzenlenmek üzere; hem dünyada hem ülkemizde
çal›flmalar sürdürülmektedir. Baflta TMMOB, KESK, D‹SK ve TTB
gibi Meslek Odalar› ve Sendikalar olmak üzere, çeflitli Sivil Toplum
Örgütleri, vadilerine ve derelerine sahip ç›kan halk kesiminden
oluflan yerel dernekler bu çal›flmalarda yer almaktad›r. Örne¤in;
Hasankeyf, Munzur, Aleinoi v.b. gibi.

Alternatif çal›flmalar yürüten Meslek Odalar›, Sendikalar ve STÖ’leri
nin en öncelikli talepleri; suyun özellefltirilmesini durdurmak ve
ticarilefltirmesine karfl› halk›n bilgilendirilmesini sa¤lamak, suyun
metalaflmas›na karfl› mücadele etmektir. Ülke yöneticilerini;
halk›n›n yarar›na kararlar almas› ve suyu kapitalist kurulufllar›n
veya sermaye kurulufllar›n›n ticari kazançlar›na alet etmemeleri
için uyar›lmas›, su bir kamu mal› olarak ve do¤al varl›k niteli¤inde
korunmal›. Ve “Su bir insan hakk›” çerçevesinde her canl›n›n
yararlanmas›, çok rahat suya eriflmesi ortam›n›n yarat›lmas› vb.
gibi taleplerdir. Meslektafllar›m›z ve tüm yurttafllar›m›z› bu
mücadeleye kat›lmalar› ve katk› koymaya ça¤›r›yoruz.

Murat GÖKDEM‹R

‹nflaat Mühendisi

DÜNYA SU FORUMU TÜRK‹YE’DE
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‹nflaat Mühendisleri Odas› 41. Dönem Dan›flma Kurulu
1. Toplant›s› 29 May›s 2008 tarihinde ‹MO Teoman
Öztürk Konferans Salonu'nda gerçeklefltirildi. Toplan-
t›n›n Divan Kurulu Baflkanl›¤›na, ‹MO Yönetim Kurulu
Eski Baflkan› Taner YÜZGEÇ, Divan Kurulu Baflkan
Yard›mc›l›¤›na ‹MO Ankara fiube Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Taylan Ulafl EVC‹MEN, Divan Yazmanl›¤›na
‹MO Denetleme Kurulu Üyesi Buket ÇEL‹K ve ‹MO
Adana fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Zekeriya
Turan BAYBURT seçildi. Toplant›ya fiubemizden fiube

baflkan› Cemal GÖKÇE, Sekreter Üye Temel P‹RL‹,
H. Mutlu ÖZTÜRK, Haluk ‹fiÖZEN, Murat KIRÇIL,
Mete AKALIN, Murat GÖKDEM‹R, H. Ülkü ÖZER,
Murat ÖZEN‹R kat›ld›.

‹MO 41. DÖNEM DANIfiMA KURULU
1. TOPLANTISI YAPILDI

29 May›s 2008

Türkiye neo liberal politikalar›n, küreleflmenin, küreselleflen
sermayenin laboratuar ülkelerinden biri haline getirilmifl,
Özall› y›llarda bafllayan emperyalizme tam anlam›yla
eklemlenme süreci, AKP iktidar› döneminde kendisini iyice
hissettirmifltir. AKP döneminde,  irili-ufakl› hemen tüm kamusal
yat›r›m›n özellefltirilmesi ideolojik-politik bir tercih olarak
topluma dayat›lm›fl, bu tercih, AKP'nin TBMM'deki mutlak
üstünlü¤ü ile s›k›nt›s›z uygulanm›flt›r.  As›l olarak kamunun
tasfiyesini hedefleyen özellefltirmeler, ayn› zamanda sosyal
devletin ortadan kald›r›lmas› yolunu da açm›fl, buna paralel
olarak kamusal yat›r›mlar durma noktas›na kadar gerilemifltir.

Art›k Türkiye, en temel ihtiyaçlar›n parayla al›n›r sat›l›r bir
ülke olmufltur. Sa¤l›ktan e¤itime, bar›nmadan suya hemen
her alan ulus ötesi büyük sermaye gruplar›n›n kar h›rs›na
teslim edilmek üzeredir.
Bu çerçevede, mesleki alanlar›m›z›n neo liberal giriflimlerin
hedefi aras›nda olmas› flafl›rt›c› de¤ildir. Çünkü mühendislik
mesle¤i as›l olarak kamusal hizmet say›lmakta, toplumsal
yarar ilkesi as›l hareket noktas›n› oluflturmaktad›r. Ülkenin
teknik elemanlar›n›n büyük özverisiyle yarat›lan ulusal de¤er-
lerin haraç-mezat sat›ld›¤› zaman diliminde, mesleki alanla-
r›m›z›n emperyalizmin ihtiyac› do¤rultusunda yeniden tanzim
edilme çabas› da manidard›r.
Büyük iddialarla iflbafl›na gelen AKP hükümetinin, ekonomik
ve demokratik konularda hiç iyi s›nav veremedi¤i görülmektedir.
Ekonomideki kötüye gidiflin art›k üstü örtülememektedir.
Enflasyon flimdiden iki haneli rakamlara ulaflm›fl, iflsizlik
önlenemez yükseliflini devam ettirmifl, iç ve d›fl borç sarmal›
içinden ç›k›lamaz hale gelmifltir.
‹nflaat sektörüne dair olumlu tespit ve varsay›mlarda bulunmak
da mümkün görünmemektedir. Büyüyen sektörler s›ralama-
s›ndaki yeri ne olursa olsun, Türkiye bir yandan ekonomik,
siyasal, kültürel aç›dan emperyalizme eklemlenirken bir taraftan
da h›zla muhafazakârlaflt›r›lmaktad›r. AKP iktidar› kendi dünya
görüflü temelinde Türkiye toplumuna yeni bir gömlek giydirmeye
çal›flmakta, bunu kolaylaflt›racak at›l›mlar› yapmaktan geri

durmamakta, zaten sorunlu bir duruma iflaret eden laiklik
anlay›fl›nda kolay kapanmayacak gedikler açma do¤rultusunda
ad›m atmaktad›r.
Bütün bu tablo, Birli¤imizin, Odam›z›n ve di¤er meslek örgüt-
lerinin, sendikalar›n, emek ve demokrasi güçlerinin görev so-
rumluluklar›n›n ne olmas› gerekti¤ini aç›¤a ç›kartmaktad›r.
Mücadele program›n›n ana çerçevesini ülkemizin ve mesle¤i-
mizin yak›c› sorunlar› oluflturacakt›r.
Odam›z hem mesle¤imiz hem de ülkemiz aç›s›ndan çetin geç-
mesi olas› yeni dönemde ikili görevle karfl› karfl›ya bulundu-
¤unun fark›ndad›r. Bir taraftan, genel politik geliflmeler kar-
fl›s›nda refleks gösterecek bir taraftan da meslektafllar›m›z›
daha donan›ml› hale getirecektir.
Mesle¤imize, meslek alanlar›m›za dönük sald›r›lara daha do-
nan›ml› olunursa direnilebilece¤i gerçe¤ini hareket noktas›
alarak; Yetkin Mühendislik Uygulama Yönetmeli¤i ve Serbest
‹nflaat Mühendisli¤i Uygulama Yönetmeli¤i ile ilgili çal›flmalar
ve ›srar sürmeli, özellikle Yetkin Mühendislikle ilgili yeni yönet-
melik haz›rlama ve uygulama süreci bafllat›lmal›, meslek içi
e¤itim çal›flmalar›na ve Oda-üye iliflkisini daha ifllevsel k›lacak
giriflimlere a¤›rl›k verilmelidir.
Kurumsallaflmas›n› tamamlam›fl, örgütlenmesini yatay ve
dikey iliflki düzeyinde geniflletmifl ve pekifltirmifl, demokrasinin
özüne uygun iç iflleyifle sahip, yönetim kademelerinde genç-
leflmeyi asli hedef olarak gören ‹nflaat Mühendisleri Odas›'n›n,
mesleki alanlara dönük sald›r›lar› daha rahat gö¤üsleyece¤i
ve beraberinde toplumsal meflruiyet s›n›rlar›n› geniflletece¤i
aç›kt›r.
Odam›z üyesi, meslektafl›m›z Dikili Belediye Baflkan› Osman
Özgüven, sosyal ve halkç› yerel yönetim anlay›fl›n›n küçük bir
örne¤ini hayata geçirdi¤i için yarg›lanmaktad›r. Dan›flma
Kurulumuz Osman Özgüven'in ve uygulamalar›n›n arkas›nda
oldu¤unu kamuoyuyla paylaflmakt›r.
41. dönem çal›flmalar›n›n bu anlay›fl ve hassasiyet çerçevesinde
programlan›p hayata geçirilmesi, mesle¤imizin, meslektaflla-
r›m›z›n ve kamunun yarar›na olaca¤› Dan›flma Kurulumuzun
ortak görüflüdür.

SONUÇ B‹LD‹R‹S‹
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Japon ‹nflaat Mühendisleri Odas› - Türkiye Kolunun
(Japan Society of Civil Engineers-Turkey Section)
kuruluflunun birinci y›l› nedeniyle, Türkiye Kolu Baflkan›
Prof. Dr. Zeki HASGÜR öncülü¤ü ile 5 Haziran 2008
günü ‹stanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleflke-
si’nde, organizasyonun Türkiye Kolu Sekreteri Y. Doç.
Dr. Beyza TAfiKIN taraf›ndan yürütülen “Türk-Japon
‹nflaat Mühendisleri Birinci Ortak Çal›flma Sempoz-
yumu” düzenlenmifltir.
Sempozyumun aç›l›fl konuflmalar› bölümünde, Prof.
Dr. Zeki HASGÜR (JSCE-Türkiye Kolu Baflkan›), Prof.
Dr. Mehmet Ali TAfiDEM‹R (‹TÜ ‹nflaat Fak.Dekan›),
Cemal GÖKÇE (‹MO-‹stanbul fib.Bflk), Prof. Dr. Faruk
KARADO⁄AN (‹TÜ Rektörü) yer al›rken, “Geçmiflte
Ülkemize Gelen Japon Profesörlerin ‹TÜ’ye Katk›lar›”
bölümünde Silva BÜYÜKAfiIK (‹TÜ), Muzaffer ‹PEK
(‹TÜ),  Haluk EY‹DO⁄AN (‹TÜ) ve Zeki HASGÜR (‹TÜ)
sunumlar›n› gerçeklefltirmifllerdir.
‹TÜ, ‹MO ‹stanbul fiubesi ve JCSE taraf›ndan destek-
lenen ve 150’nin üzerinde kat›l›mc› ile gerçeklefltirilen
bir günlük sempozyumda, JSCE eski baflkan› Prof.
Dr. Masanori HAMADA’n›n d›fl›nda Japonya’n›n sayg›n
üniversitelerinden üç akademisyen; ‹TÜ, Hacettepe
ve Pamukkale üniversitelerinden alt› ö¤retim üyesi;
Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ü, DS‹ 7. Bölge Müdür-
lü¤ü ve TAISEI-Tasar›m Grubu’ndan birer yönetici olmak
kayd›yla toplam 13 ça¤r›l› konuflmac›ya yer verilmifltir.

Japonlar›n geçmiflte gerek araflt›rmac› yetifltirmek,
gerekse Türkiye’de yürütülecek bilimsel araflt›rmalar›
desteklemek amac›yla ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne
vermifl olduklar› desteklerin yan› s›ra, ülkemizde ortak-
lafla gerçeklefltirilen Hasan U¤urlu vb. baraj proje-
lerinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tasar›m
ve yap›m aflamalar›na ve inflas› halen devam eden
MARMARAY projesine var›ncaya de¤in de¤iflik konular›n
tart›flmaya aç›ld›¤› sempozyum, Japon ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›-Türkiye Kolunun konuflmac›lara ve ‹MO-
‹stanbul fiubesi Baflkan› Cemal GÖKÇE’ye flükran-
lar›n›n ifadesi olan plaket töreni ile sona ermifltir.

TÜRK-JAPON ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ B‹R‹NC‹ ORTAK ÇALIfiMA SEMPOZYUMU
5 Haziran 2008 / ‹TÜ Kültür ve Sanat Birli¤i Oditoryumu

1 May›s Birlik, Mücadele ve Dayan›flma Gününü D‹SK
Genel Merkezi’ne sald›r› ile bafllatan, ‹stanbul’u s›k›-
yönetim alan›na çeviren, tüm yurtta emekçilere polis
terörü uygulayan, 500’ün üzerinde emekçiyi gözalt›na
alan güçleri, yetkilileri k›n›yoruz. Tüm dünyada iflçi bay-
ram› olarak kutlanan 1 May›s’› Türkiye’de emekçiler için
cehenneme çeviren yetkilileri istifaya davet ediyoruz.
TMMOB ve TMMOB’liler de bu terörden nasibini ald›.
Adana’da miting da¤›ld›ktan sonra bayraklar› toplamak
için alanda kalan Makina Mühendisleri Odam›z›n Ö¤renci
Üye Temsilcinin kolu bilerek ve isteyerek, polisler tara-
f›ndan k›r›ld›. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam›z›n
‹stanbul fiubesi yöneticileri, Makina Mühendisleri
Odam›z›n Kocaeli fiubesi yöneticileri gözalt›na al›nd›.
Çok say›da üyemiz, yaln›zca tüm dünyada kutlanan “Birlik,
Dayan›flma ve Mücadele Günü”nü kutlad›¤› için gözalt›na
al›nd›.

Siyasi iktidar ve kolluk kuvvetleri, IMF, Dünya Bankas›
politikalar›n› uygulama ve Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’nda somutlanan emek düflman›
tutumlar›n› 1 May›s’ta bir kez daha ortaya koydular.
Anti demokratik uygulamalarla ‹stanbul’u s›k›yönetim
alan›na çeviren, tüm yurtta iflçisine, kamu çal›flan›na,
tüm emekçilere, vatandafllar›na polis terörü uygulatan
bütün yetkililer derhal istifa etmeli, bütün gözalt›na
al›nanlar derhal serbest b›rak›lmal›d›r.

Tüm bu bask›lar emekten yana olanlar› y›ld›rmayacakt›r.
TMMOB ve Odalar›, di¤er emek-meslek örgütleri ile birlikte
omuz omuza hakl› mücadelesine devam edecektir.

‹nad›na, her fleye ra¤men YAfiASIN 1 MAYIS…

Mehmet SO⁄ANCI, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

BASINA VE KAMUOYUNA

B‹RL‹K, MÜCADELE VE DAYANIfiMA GÜNÜNÜ CEHENNEME ÇEV‹REN YETK‹L‹LER‹ ‹ST‹FAYA DAVET ED‹YORUZ
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fiubemizin de destekledi¤i ‹s-
tanbul Teknik Üniversitesi Halk
Bilimi ve Sanatlar› Kulübü ola-
rak düzenlenen Halk Müzi¤inin
temel saz› olan ba¤laman›n
ustalar›n› ve gelecek vadeden
genç yeteneklerini biraraya getiren ‹TÜ Ba¤lama Günleri Projesi bu y›l
üçüncüsünü gerçeklefltirdi. ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin bilimsel gelene¤ini
halk müzi¤inin sanatsal gücüyle birlefltirmeyi amaçlayan bu projenin üçüncüsü
2-9 May›s 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Etkinlikte halk müzi¤inin
önde gelen isimleri; Erdal Erzincan, Dertli Divani, Cem Çelebi, Çetin Akdeniz,
Okan M. Öztürk, Mustafa Buyurgan, Erkan O¤ur, Ali R›za-Hüseyin Albayrak,

Bandura (Sinan Ayy›ld›z, Orhan Bilge, Abdulvahap Önen, Adem Tosuno¤lu, U¤ur Küçük, Erkan Akal›n),
‹smail Tunçbilek, ‹smail Altunsaray, Musa Ero¤lu, Buzuki Orhan, Tufan Atlafl, Arif Sa¤, Bar›fl Güney, R›za
K›l›ç, Erol Parlak, Özlem Özdil, Erensoy Akaya yer ald›.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i 40. Ola¤an
Genel Kurulu 29 May›s-1 Haziran 2008 tarihlerinde
Ankara'da Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Toplant› Salo-
nu'nda gerçeklefltirildi. TMMOB 39. Dönem Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI aç›l›fl konuflma-
s›nda,  TMMOB'nin onurlu, dik duruflunu; emekten,
bar›fltan ve özgürlükten yana yürüyüflünü 39. Dönemde
de sürdürdü¤ünü ifade etti. Hüseyin YEfi‹L, 39. Dönem
Çal›flma Raporu'nu sunarken, sa¤l›k, bütçe, 1 May›s,
savafl ve iflgallere karfl› protestolar baflta olmak üzere
TMMOB'nin düzenledi¤i, kat›ld›¤› ve ça¤r›l› kurulufllar
içinde yer ald›¤› kitlesel etkinlikleri aktard›.
Genel Kurul sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu,
14 Haziran Cumartesi günü gerçeklefltirilen ilk toplan-
t›s›nda görev da¤›l›m›n› yapt›. 38. ve 39. Dönem'de
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yürüten Makina Mühen-
disleri Odas› Temsilcisi Mehmet SO⁄ANCI yeniden
baflkanl›¤a seçildi. Yönetim Kurulu II. Baflkan› Harita

ve Kadastro Mühendisleri Odas› Temsilcisi Nail GÜLER,
Sayman, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Temsilcisi Selçuk
ULUATA olurken, Yürütme Kurulu Üyeleri ‹lker ERTEM
(Maden Mühendisleri Odas›), Sabri ORCAN (Mimarlar
Odas›), Yaser GÜNDÜZ (fiehir Planc›lar› Odas›)'den
olufltu.

TMMOB 40. OLA⁄AN GENEL KURULU YAPILDI
29 May›s - 1 Haziran 2008

3. ‹TÜ BA⁄LAMA GÜNLER‹
2-9 May›s 2008

TMMOB ‹stanbul ‹KK Bileflenleri Yönetim Kurullar›
ortak toplant›s› 9 Haziran 2008’de gerçeklefltirildi.
‹KK çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi ve ‹KK Sekre-
teryas›n› önümüzdeki dönemde de Mimarlar Odas›
‹stanbul Büyükkent fiubesi’nin devam ettirmesi,
komisyon çal›flmalar› ve iflleyifllerinin de¤erlendirilmesi,
gelecek dönem ortak etkinliklerin yap›lmas›na yönelik

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi’nde
gerçekleflen toplant›ya fiubemizden, fiube Baflkan›
Cemal GÖKÇE, Sekreter Üye Temel P‹RL‹, Sayman
Üye Nusret SUNA, Yönetim Kurulu üyeleri ‹smail
UZUNO⁄LU, Cemal ‹NAN, Müfit BEfiER, Yönetim
Kurulu yedek üyesi Ayd›n ÖZMEN ve fiube Sekreteri
Rezan BULUT kat›ld›lar.

TMMOB ‹STANBUL ‹KK B‹LEfiENLER‹ YÖNET‹M KURULLARI ‹LE ORTAK TOPLANTI
9 Haziran 2008
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2007 Nobel Bar›fl Ödülü “insanlar ta-
raf›ndan sebep olunan iklim de¤iflikli¤i
konusunda bilgilerin oluflturulmas›na
ve yay›lmas›na ve bu de¤iflikli¤e karar
al›nacak tedbirler için esaslar›n konul-
mas›na” olan katk›lardan dolay› IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate
Change) ve Albert Arnold (Al) Gore Jr.
aras›nda paylafl›lm›flt›r. Belgede görül-
dü¤ü gibi IPCC 2007 Nobel Bar›fl Ödü-
lü’nün kurumlar›na verilmesinden do-
lay› bu konudaki raporlar›n haz›rlan-
mas›nda önemli katk›da bulunan ‹TÜ
‹nflaat Fakültesi ö¤retim üyesi Zekai
fiEN’e teflekkür etmektedir.
Uluslararas› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli
(IPCC), 1988 y›l›nda Dünya Meteoro-
loji Örgütü ve Birleflmifl Milletler Çevre Program› tara-
f›ndan kurulmufltur. Dünya ikliminin son 30 y›lda insan
kaynakl› kirleticilerin atmosfere verilmesi ile de¤iflme-
sinin sebeplerini araflt›rmak için 5 senede bir sürekli
olarak yap›lan toplant›larda öncelikle bilimsel ölçütlere
göre seçilmifl 150 kifli civar›nda bir çekirdek kadro
ile taslak rapor haz›rlan›r. Daha sonra bu rapor dünyan›n
de¤iflik yerlerinde iklim de¤iflikli¤i ile u¤raflan di¤er
araflt›r›c›lara sunularak onlar›n katk› ve görüflleri iste-
nir. Böylece tüm dünyada iklim de¤iflikli¤i ile u¤raflan-
lar›n ortak bir görüflü ile yine gelifltirilmifl bilimsel bir
rapor ortaya ç›kar. Bu raporda sadece iklim de¤iflikli¤i-
nin sebepleri de¤il, ayr›ca bununla mücadele etmenin
yollar›, gerekli uyarlamalar›n yap›lmas› ve teknolojik
katk›lar ile iklim de¤iflikli¤inin gelecek nesillere en az
zararlar› vermesi için önerilerde bulunur. ‹flte bu ortak
rapor daha sonra tüm dünya ülkelerine gönderilerek
bu defa hükümetlerin iklim de¤iflikli¤i ile ilgili olan
kamu kurulufllar›n›n da görüfl ve önerileri göz önünde

tutularak yeni geniflletilmifl bir rapor
haz›rlan›r. ‹flte bu rapor art›k tüm dün-
yada iklim de¤iflikli¤i ile u¤raflan kifli
ve kurulufllar›n ortak görüflü olarak
ortaya ç›kar. fiimdiye kadar 1991'den
bafllamak üzere dört tane ayr›nt›l› ra-
por sunulmufltur. fiubat 2007'de IPCC
taraf›ndan dördüncüsü yay›nlanan de-
¤erlendirme raporuna göre, küresel
›s›nma dünyam›zda her yerde görül-
mektedir. IPCC, küresel ›s›nman›n
insan faaliyetlerinden kaynaklanma
ihtimalinin çok yüksek oldu¤unu (%
90'dan fazla) belirterek çok ciddi uya-
r›larda bulunmufltur. IPCC'nin en son
iklim de¤iflikli¤i ile ilgili 2002-2007
aras›nda yap›lan Dördüncü Çal›flma

Raporu toplant›lar›na Türkiye'den ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi ‹nflaat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. Zekai fiEN kat›lm›flt›r.
Pror. Dr. Zekai fiEN su kaynaklar› konusunda pek çok
çal›flmas› olan bir ö¤retim üyesi olup, bu konuda çok
say›daki makalesi yan›nda, yeni olarak üç kitab›,
1. Zekai fiEN; Solar Energy Fundamentals and Modeling
Techniques: Atmosphere, Environment, Climate
Change and Renewable Energy, Springer Verlag, 276
sayfa, 2008.
2. Zekai fiEN; Wadi Hydrology, CRC, 368 sayfa, 2008.
3. Zekai fiEN; Applied Hydrogeology for Scientists
and Engineer, CRC Pres, 464 sayfa, 1995.
yay›nlanm›flt›r. Prof. Dr. Zekai fiEN pek çok ödülün
yan›nda TÜB‹TAK Teflvik Ödülü (1978) ve Bilim Ödülü
(1993)’nün de sahibidir.

Prof. Dr. Zekai fiEN’i ‹MO ‹stanbul fiubesi olarak tebrik
eder çal›flmalar›n›n devam›nda baflar›lar dileriz.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yürüttü¤ü “7 Tepe
7 Tünel” projesi tüm h›z›yla sürerken, çal›flmalar›n
oldu¤u yerdeki binalarda derin çatlaklar›n oluflumu
da tüm h›z›yla devam ediyor. Proje güzergah›nda bu-
lunan birçok evde yap›lan kaz› çal›flmalar› sonucunda
hasarlar olufluyor. Tünel çal›flmas›ndan dolay› fiube-
mizce yap›lan bilirkifli incelemelerinin ard› arkas› ke-
silmiyor. fiubemize gelen inceleme talebi do¤rultusunda
yap›lan bilirkiflilik raporlar›n›n sonucu ayn›: Yap›, çev-
re tünel çal›flmalar›ndan afl›r› flekilde olumsuz olarak
etkilenmifltir. Olumsuzluk halen devam etmektedir.

‘Yap›n›n bu haliyle kullan›lmas› can ve mal güvenli¤i
aç›s›ndan sak›ncal›d›r’.

“7 TEPE 7 TÜNEL PROJES‹” HASAR YARATMAYA DEVAM ED‹YOR!...

‹TÜ ‹NfiAAT FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ÜYES‹ ZEKA‹ fiEN’E TEfiEKKÜR
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Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü (BÜYAP) taraf›ndan
21-22 Nisan tarihlerinde ikincisi düzenlenen Bo¤aziçi
Üniversitesi DESIGN & CONSTRUCT Üniversiteler Aras›
Ö¤renci Çelik Köprü Yar›flmas› on farkl› üniversiteden
on befl tak›m›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Yar›flmaya
At›l›m Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üni-
versitesi, Kültür Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniver-
sitesi, Osmangazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi kat›ld›. Jüri Kurulu, Köksal
ANADOL, Chai Seng CHIEW, Dr. Do¤an HASOL, Altok
KURfiUN, Dr. Hidayet SARAÇ, Prof. Dr. Harun
BATIRBAYG‹L, Prof. Dr. U¤ur ERSOY, Prof. Dr. Erol
GÜLER, Dr. Erhan KARAESMEN, Prof. Dr. Semih
TEZCAN, Doç. Dr. Cem TOPKAYA, Prof. Dr. Nesrin
YARDIMCI, Prof. Dr. Çetin YILMAZ’dan olufltu.
‹ki gün süren yar›flman›n ilk gününde yar›flmac› tak›mlar,
projelendirdikleri ve üretimini gerçeklefltirdikleri
köprülerini Bo¤aziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te
kurdular ve jüri kurulu taraf›ndan köprülere estetik
puanlar› verildi. ‹kinci gün ise yar›flmac›lar zamana

karfl› kurulumlar›n› gerçeklefltirdiler ve ard›ndan köp-
rülerine yatay ve düfley a¤›rl›k testleri uyguland›. ‹kinci
gün ayr›ca, yar›flma kurallar›na ayk›r› tasar›mlar ve
di¤er kural ihlalleri jüri kurulu taraf›ndan de¤erlendirildi.
Yar›flmada “Yap›sal Maliyet” ve “Yap›sal Verimlilik”
kategorisinde Bo¤aziçi Üniversitesi CETAYFA tak›m›,
Estetik dal›nda ise ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ni
temsilen yar›flmaya kat›lan Tasar›m ve Yar›flma
Kulübü’nden ‹MO Ö¤renci Üyemiz Adil Mutlu YILDIZ,
Murtaza Burak TASLAK, Alper A⁄DAfiAN, Y›lmaz
Erdinç SAÇILIK, Hasan KANILMAZ ve Ali DO⁄RU’nun
oluflturdu¤u “Performans” tak›m› birinci oldu. (Ayn›
tak›m geçen y›l düzenlenen ACI Beton Silindir yar›fl-
mas›nda da birinci olmufltu. Performans tak›m›n›n
yapm›fl oldu¤u köprü Bo¤aziçi Üniversitesi’nde bir
hafta sergilendikten sonra Yap› Endüstri Merkezi’nin
Fulya’da bulunan sergi salonunda Pro-steel yar›flmas›
ödül töreninde bir hafta süreyle sergilendi.)

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak
ödül kazanan tak›mlar› kutluyor ve baflar›lar›n›n de-
vam›n› diliyoruz.

BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹ DESIGN&CONSTRUCT 2008
ÜN‹VERS‹TELER ARASI Ö⁄RENC‹ ÇEL‹K KÖPRÜ YARIfiMASI (BUDC2008)

21-22 Nisan 2008

Oda yönetim kurulumuzun karar› gere¤ince;
• Yat›r›mc› kurulufllar ile di¤er kurum ve kurulufllarca yap›lan müflavirlik

ve proje ihalelerinde, Odam›zca verilen Oda Kay›t belgesinin düzenlenmesi
esnas›nda ihalenin konusunun müflavirlik ve proje iflini içermesi halinde,
üyenin S‹M ve ‹TB kayd›n›n olmas› flart› aranacakt›r. S‹M ve ‹TB kayd›
olmayan üyelere, bu konudaki ihaleler için belge verilemeyecektir.

• Proje müellifli¤i üstlenen üyelerimizin o iflle ilgili flantiye flefli¤i

ve TUS sorumlulu¤unu üstlenmedeki k›s›tl›l›¤›, 1 Eylül 2008 tarihine
kadar kald›r›lm›flt›r.

S‹M BELGES‹ YEN‹LEMELER‹ BAfiLAMIfi-

TIR: Yenileme süreleri 1 Mart 2008-20

Temmuz 2008 tarihleri aras›nda dolmufl
olan S‹M’ler için onay tarihi 31 A¤ustos

2008’dir. S‹M belgesi yenileme süresi 31
A¤ustos 2008’den sonra dolacak üyele-
rimiz ise baflvurular›n› Yönetmelik uya-
r›nca 1 (bir) ay öncesinden yapacaklard›r.

Üyelerimize Duyuru S‹M BELGES‹NE SAH‹P ÜYELER‹M‹ZE
DUYURU

Ayr›nt›l› bilgi için: www.imoistanbul.org.tr
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TÜRK‹YE DEPREM VAKFI’NIN “DEPREM” DERG‹S‹ YAYINDA…
Deprem gerçe¤i ile yaflamak durumunda olan Türkiye’nin, bilinçlenmesini bilimsel ve
do¤ru kaynaktan sa¤lamak amac›n› tafl›yan ve iki ayda bir yay›nlanacak olan ve derginin
imtiyaz sahipli¤ini Prof. Dr. Hasan BODURO⁄LU, Genel Yay›n Yönetmenli¤ini Hasan
TAfiKIN üstleniyor. Derginin ilk iki say›s›nda ‹TÜ ö¤retim üyesi Prof. Dr. Haluk EY‹DO⁄AN’›n
“‹stanbul”da Deprem Olacak m›?” bafll›kl› araflt›rma yaz›s›, Nasuh MAHRUK‹, TOK‹ Baflkan›
Erdo¤an BAYRAKTAR ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Deprem ve Zemin ‹nceleme
Müdürü Yüksek Mühendis Mahmut BAfi ile yap›lan röportaj, Prof. Dr. Muhammed fiAH‹N’in
“Deprem Haz›rl›klar›n›n Neresindeyiz?”, Ali KIRCA’n›n “Kurflun Yaras› Gibi...” ve Ergün
GÜVEN’in “Yüz Y›ll›k Rüya - Marmaray” bafll›kl› yaz›lar› bulunuyor. Derginin Yay›n Kurulunda
Prof. Dr. Güven ÖNAL, Prof. Dr. Ahmet SA⁄LAMER Prof. Dr. Semih YÜCEMEN, Prof. Dr.
Kutay ÖZAYDIN, Prof. Dr. Haluk EY‹DO⁄AN, Yrd. Doç. Dr. O¤uz GÜNDO⁄DU, Dr. Ersin
ARIO⁄LU, Barbaros YALÇIN, Mustafa TAYMAZ ve fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE yer al›yor.
Detayl› bilgi ve dergiye abonelik için: www.depremvakfi.org; tdv@depremvakfi.org

TEfiEKKÜR

6968 sicil numaral› üyemiz Necdet ÇOBANO⁄LU’na, fiubemizin kütüphanesine ba¤›fllam›fl oldu¤u kitaplar için
‹MO ‹stanbul fiubesi olarak teflekkürlerimizi sunar›z.

2008 ‹LKBAHAR-YAZ DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ2008 ‹LKBAHAR-YAZ DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ

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.

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 10 Haziran 2008 Sal›
Kurs Bitifl Tarihi : 18 Temmuz 2008 Cuma
Kurs Günleri : Sal›-Cuma (Haftada iki gün)
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 6 Hafta (Toplam 36 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

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

AutoCAD KURSU (V.2006)
Meslekiçi E¤itim Puan›:    Uzmanl›k Dal›: Genel    Kat›l›m Belgesi Puan›: 5    Baflar› Belgesi Puan›: 5

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 28 May›s 2008 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 25 Haziran 2008 Çarflamba
Kurs Günleri : Çarflamba
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 5 Hafta (Toplam 15 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

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

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

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 10 May›s 2008 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 5 Temmuz 2008 Cumartesi
Kurs Günleri : Cumartesi
Saat : 10:30 - 14:30
Toplam : 9 Hafta (Toplam 36 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

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

Kurs E¤itmeni: Ö¤r. Gör. Dr. fienay ATABAY (YTÜ)

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

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 8 May›s 2008 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 26 Haziran 2008 Perflembe
Kurs Günleri : Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Toplam : 8 Hafta (Toplam 24 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi

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

SAP2000 KURSU
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YEN‹ YAYINLAR

VEFAT
13062 sicil numaral› üyemiz Cengiz GENÇER 6 fiubat 2008’de; 22485 sicil numaral› üyemiz Zekai BUDAK’›n annesi

Zekiye Han›m 14 Haziran 2008’de; 6884 sicil numaral› üyemiz Hüseyin Avni ARTUGAL’›n babas›
1457 sicil numaral› üyemiz Mehmet Kaz›m ARTUGAL 19 Haziran 2008’de vefat etmifltir.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
Geçen say›m›zda “Vefat” bölümünde Alaettin GÖNENÇLER’in 1 Nisan 2008’de vefat eden babas› Necaettin Bey yerine

sehven annesi Nahide Han›m yaz›lm›flt›r. Düzeltiriz.

Do¤umDo¤um
fiube çal›flanlar›m›zdan Günay ULUDO⁄AN’›n o¤lu Ça¤dafl 27 Nisan
2008’de; Sevgi AÇIL KARABEK‹RO⁄LU’nun o¤lu Bekir Boray 20
May›s 2008’de; Sevgi ERTAfi COMBA’n›n k›z› Tuana 11 Haziran

2008’de; 42087 sicil numaral› üyemiz Alper ERDURMAZ’›n k›z› Defne
23 Haziran 2008’de; 6951 sicil numaral› üyemiz Hüseyin DO⁄AN’›n
torunu, 62543 sicil numaral› üyemiz Onur DO⁄AN ve 60674 sicil

numaral› üyemiz Emel ÖZERL‹ DO⁄AN  çiftinin k›z› Selin 26 Haziran
2008’de dünyaya geldi. ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

olarak ‘hofl geldin’ diyor, sa¤l›kl› yar›nlar diliyoruz.

fiube üyelerimizden 62939 sicil
numaral› Erhan Ercan HÜRYURT,

Nesrin TOPÇULAR ile
27 Haziran 2008’de evlendi.

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

NikâhNikâh

ANMA
40264 Oda sicil numaral› üyemiz Süleyman TEK‹N’in 1998 y›l›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda vefat eden o¤lu Kerim TEK‹N

için ailesi, yak›nlar› ve arkadafllar›n›n kat›ld›¤› 28 Haziran 2008 tarihindeki Zincirlikuyu’daki mezar› bafl›nda bir anma
toplant›s› düzenlendi. Kerim TEK‹N’i ölümünün 10. y›l›n› doldurdu¤umuz bugün sevgiyle ve sayg›yla an›yoruz.

PÜSKÜRTME BETON B‹LG‹ FÖYLER‹-

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIO⁄LU
Y. Müh. Ali YÜKSEL
Doç. Dr. Müh. Ali Osman YILMAZ

Lifle güçlendirilmifl püskürtme beton
kaplamalar› sahip oldu¤u üstün mekanik
büyüklükleri, özellikle çekme-e¤ilme dayan›m›,
tokluk indisleri ve dayan›kl›l›k özellikleriyle
bugünün tünel/ana haz›rl›k galerilerinde klasik
betonarme kaplamas›n›n yerini almaktad›r.

Bu de¤iflim, yer alt› mühendislik yap›lar›nda -tünel, galeri, kuyu- anlaml›
düzeylerde kaz› ve zaman ekonomisi sa¤lamaktad›r.
Bu çal›flma ile lifle güçlendirilmifl püskürtme beton, Türk mühendislik
literatüründe ilk defa “Monografi” ölçe¤inde incelenmektedir.
Bu çal›flmada püskürtme betona iliflkin temel mühendislik bilgileri 13
adet “bilgi föyü” ile belirli bir ayr›nt› içinde verilmektedir. Ayr›ca,
incelenen konular›n daha iyi kavranmas›n› sa¤lamak üzere, büyük k›sm›
gerçekçi uygulamalara dayanan 20 adet “say›sal örnek” sunulmaktad›r.
Kitab›n, tünelcilik sektöründe çal›flan maden, inflaat ve jeoloji
mühendislerimize kaynak kitab› olaca¤› ve konu ile ilgilenen araflt›rmac›lara
da yeni bak›fl aç›lar› açaca¤› öngörülmektedir.

Betonarme
Yap›lar
Semineri
2008 ‘e ait
kitaba fiube
ve temsilci-
liklerimizden
ulafl›labilinir.

Ölçü
dergisinin
May›s 2008
say›s› ç›kt›.


