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‹STANBUL BÜLTENinceleme

Ülkemizde inflaat mühendisli¤i e¤i-
timi veren üniversitelerimizin uygu-
lama ile iç içe olmas› kaç›n›lmaz
olup, esasen bu alanda -yap› mü-
hendisli¤i- uygulamadaki problem-
leri yak›ndan izleyip, bunlara çözüm
getirecek gerek teorik gerekse de-
neysel çal›flmalara akademik or-
tamlar›nda yer vermek suretiyle ya-
p› mühendisli¤inin geliflimine do¤-
rudan katk› sa¤lamalar› da do¤al
ve do¤ru oland›r. Bu sat›rlar›n yazar›
bir yap›sal tasar›m mühendisi ola-
rak öncelikle her iki taraf›nda bu
yak›n iliflki s›ras›ndaki karfl›l›kl› bil-
gi al›flverifli ile mesleklerindeki
teorik ve pratik deneyimlerini art›-
rabileceklerine inand›¤›m› aç›k
olarak belirtmek isterim. Bununla
birlikte son y›llarda özellikle ülke-
mizde 1992 Erzincan Depremi’nin
ard›ndan yo¤un bir flekilde günde-
me gelen depremde hasar görmüfl
ve/veya mevcut hasars›z binalar›n
depreme karfl› güçlendirme proje-
lerinin haz›rlanmas› konusunda o
y›llarda ülkemiz için bafllang›ç afla-
mas›nda olan bu tip özel yap›sal
tasar›m projeleri, ülkemizdeki in-
flaat mühendisli¤inin yap› ve dep-
rem mühendisli¤i adlar› alt›ndaki
alt dallar›nda e¤itim ve araflt›rmalar›
ile önde gelen üniversitelerinin ön-
cülü¤ünde hatta baz›lar› do¤rudan
bu üniversitelerin sorumlulu¤unda
haz›rlanm›flt›r. Erzincan depreminin
sonra da  ülkemizde ortaya ç›kan
fliddetli di¤er depremlerin ard›ndan
(1995 Afyon-Dinar, 1998 Adana-
Ceyhan, 1999 Gölcük ve Düzce Dep-
remleri) baflta kamu binalar› olmak
üzere, sözü edilen deprem bölge-
lerindeki hasarl› ve/veya hasars›z
binalar›n depreme karfl› güçlendir-
me projelerinin büyük bir ço¤unlu¤u

yine ayn› üniversitelerce direkt yada
dolayl› (denetiminde) haz›rlanma-
s›na devam edilmifltir. Son olarak
1999 Depremlerinin ard›ndan Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca dü-
zenlenen 2 günlük bir kurs son-
ras›nda, hasarl› binalar›n onar›m
ve güçlendirme projelerinin haz›r-
lanmas› alan›nda bir grup mühen-
dise geçici bir kararname ile yetki
verilmifltir. Ancak yetkilendirme bi-
çiminden de anlafl›laca¤› flekilde
sa¤l›kl› ifllemeyece¤i bafl›ndan belli
olan bu sistem de k›sa bir süre
sonra yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ül-
kemizde özellikle ekonominin kalbi
olan ‹stanbul baflta olmak üzere,
1999 depremleri ard›ndan toplum-
da biraz olsun deprem bilinci artm›fl
ve hasars›z binalar›n da mevcut
deprem güvenli¤inin tayin edilmesi
ve güçlendirilmesi çal›flmalar›na
belli ölçülerde bafllan›lm›flt›r.

Burada do¤al olarak öncelik hasta-
ne, okul, askeri binalar gibi ço¤un-
lu¤u kamuya ait olmak üzere dep-
rem s›ras›nda ve sonras›nda kulla-
n›m›na devam edilmesi gereklili¤i
olan kritik binalar öncelik kazanm›fl
ve halihaz›rda bu çal›flmalara iste-
nilen seviyede olmasa da belli ölçü-
lerde devam edilmektedir. Di¤er ta-
raftan özel sektörde ise bu tip ça-
l›flmalar üretimdeki aksama ve ka-
y›plar›n önüne geçilmesi amac›yla
daha çok fabrika, atölye gibi üretim
tesisleri ile kirac› ya da  sat›n alacak
grubun talebi üzerine önemli kira
geliri getiren ifl merkezi, al›flverifl
merkezi tipindeki binalar üzerinde
yo¤unlaflmaktad›r. Bu noktada, ço-
¤unlukla talebi yapan mal sahipleri
binalar›n›n mevcut deprem güven-
li¤inin tayini ile ilgili haz›rlanacak

rapor ve/veya güçlendirme projele-
rinin daha çok da üçüncü flah›slara
veya özel sektör kurumlar›nda üst
yönetimlerine karfl› güvenilir oldu-
¤unu kan›tlamak amac›yla resmi
olarak nitelendirdikleri üniversite
eliyle bu hizmeti almay› tercih et-
mektedirler. Yukar›da özetledi¤im
flekilde bafllang›çta kendileri dahil
bu konuda belli bir tecrübe ve bilgi
birikimi oluflturulmas› amac›yla üni-
versiteler taraf›ndan yürütülen bu
tip çal›flmalar›n, günümüzde art›k
do¤rudan ülkemizde bu konuda ye-
terli bilgi birikimi ve deneyime sahip
yap›sal tasar›m gruplar›nca yap›l-
mas› daha do¤ru oldu¤unu düflün-
mekteyim. Esasen üniversitelerin,
binalar›n mevcut deprem güvenli-
¤inin tayin edilmesi çal›flmalar›n›
ço¤u kez zorunlu olan yerinde tafl›-
y›c› sistem rölevesinin tam anlam›y-
la ç›kar›lmas› ki bu ifl elde yap›n›n
mevcut yap›sal tasar›m projeleri
yok ise oldukça yo¤un ve dikkatli
çal›flmay› gerektirmektedir. Ard›n-
dan yap›lacak her türlü tespit ve
yap›sal analizler ve güçlendirmeye
ait uygulama proje çizimleri ve kont-
rolü için de bu konuda tecrübeli
mühendis ve desinatörlere ihtiyaç
vard›r. ‹fl burada da bitmemekte
iflin yap›s› gere¤i güçlendirme ima-
latlar› bafllan›ld›¤›nda yerinde ç›ka-
bilecek yeni ve projeden farkl› du-
rumlara göre acilen çözüm üretil-
mesi de söz konusu olabilmektedir.

Üniversitelerimizin ise yukar›da be-
lirtilen iflleri gerçeklefltirebilecek
bir kadrosu yoktur olmas› da bek-
lenemez. Esasen onlar da iflin tüm
bu k›s›mlar›n› yine d›flar›daki proje
ofislerine yapt›rmakta ücretlerini
de genel olarak, döner sermeye yö-
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netmelikleri kapsam›nda iflin top-
lam bütçesi içinden masraf kalemi
olarak ödemektedirler. ‹lk bak›flta
bu normal gibi gözükebilir ancak
bunun yerine, sözü edilen iflin pro-
jeci firmalar taraf›ndan  sorumlulu¤u
dahil tümüyle al›n›p, di¤er bir de¤ifl-
le ifle ait anlaflman›n mal sahibi
ile proje firmalar› aras›nda yap›lma-
s›, üniversitelerin ise ayr› bir anlafl-
ma ile dan›flman veya kontrol ko-
numunda kalmalar› daha uygun ve
fl›k oland›r. Yine bu sat›rlar›n yazar›
olarak iki yöntem aras›nda çok ince
ama keskin farklar oldu¤unu düflün-
mekteyim. Öncelikle yap›sal tasar›m

projesi haz›rlamak hatta  üstlendi¤i
projenin yerinde bir fiil denetimini
yapmak bir müelliflik ve sorumluluk
iflidir. Bu bak›mdan bu ifli yapanlar›n
esas görevi bu olmal›d›r. Böylelikle
müellif çok özenli bir süreç gerekti-
ren bu ifle tecrübe ve becerinin ya-
n› s›ra yeterince zaman›n› da verebil-
melidir. Oysa üniversitelerimizin
esas görevleri bilimsel araflt›rma
yapmak, alanlar›nda e¤itim vermek
bilim adam› yetifltirmek olarak s›ra-
lanabilir. Tüm bu ana görevlerinin
yan›nda her an dikkatli olmay› ve
konsantrasyon gerektiren tasar›m
ifline direkt girmeleri ad› geçen gö-

revlerinin baz›lar›nda istenilen veri-
min al›namamas› gibi sonuç do-
¤urabilecektir. Yaz›m›n bafl›nda da
özellikle belirtti¤im gibi üniversi-
telerimizin uygulama ile iç içe olma-
lar› kaç›n›lmaz ve do¤ald›r. Ancak
bunun flartlar› da çok dikkatli olufl-
turulmal›d›r. Aksi takdirde sorum-
luluk alan› ihlali, müelliflik mekaniz-
mas›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› (Üni-
versiteler kurum olduklar›ndan ka-
nunen müellif olup olamayacaklar›
aç›k de¤ildir.) ve de haks›z rekabet
gibi sorunlar ile karfl› karfl›ya kal›n-
maya devam edilece¤i düflüncesini
tafl›maktay›m.
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Say›n Üyemiz,

30 Ekim 2005 tarih ve 25981 say› ile Resmi Gazete’de
yay›mlanan TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest
‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama Tescil, Denetim
ve Belgelendirme Yönetmeli¤i çerçevesinde Serbest ‹nflaat
Mühendisi Belgesine sahip üyelerimizin belge yenileme
süreci bafllam›fl bulunmaktad›r.
Yenileme süreleri 01 Mart 2008-20 Temmuz 2008

tarihleri aras›nda dolmufl olan S‹M’ler için son onay

tarihi 31 A¤ustos 2008’dir. Yönetmelikte S‹M belgesine
sahip üyelerimiz için kredilendirmeye esas puanlar;
1) Akademik Ünvan;
2) Mesleki Etkinlik;
3) Mesleki Deneyim;
4) Meslekiçi E¤itim;
5) Mesleki Faaliyet olarak;
belirlenmifltir. Dolay›s›yla S‹M belgesine sahip
üyelerimizin;

1) Akademik Ünvan puanland›r›lmas›, Oda üye sicil
program›ndan hesaplanacak (Yüksek Mühendis 5, Dr.,
Yrd. Doç., Prof. için 15 puan olmak üzere); Odan›n üye
program›ndaki veri taban›nda bulunmayan akademik
ünvan bilgilerinin fiubemize ibraz edilmesi halinde
sisteme ifllenerek puanland›r›lacakt›r.

2) Mesleki Etkinli¤e dair puanland›rma, S‹M
Yönetmeli¤inin mesleki etkinlik puanland›rma kriterine
göre yap›lacakt›r. Puana esas tüm mesleki etkinlikler
için belgelendirme koflulu aranmaktad›r.
3) Mesleki Deneyime dair puanland›rma, Oda kay›t tarihi
esas al›narak Oda üye program›ndaki veri taban›ndan
hesaplanacakt›r.
4) Meslekiçi E¤itime dair puanland›rma, kat›lm›fl
oldu¤unuz tüm meslekiçi e¤itim çal›flmalar›n›z Odan›n
üye program›ndan otomatik olarak hesaplanacakt›r.
5) Mesleki Faaliyet puan›n›z ile ilgili olarak web

üzerinden taraf›n›zdan doldurularak, fiubemiz
taraf›ndan kontrol ve denetimi yap›lacak olan “S‹M

Mesleki Faaliyet Veri Girifl Formu” üzerinden
hesaplanacakt›r.

Yukar›da belirtilen hususlar çerçevesinde fiube ve
temsilciliklerimize baflvurunuzu yaparken; S‹M belgenizin
asl›, internet ortam›nda doldurdu¤unuz Mesleki Faaliyet
Veri Girifl Formu’ndaki yapm›fl oldu¤unuz ifllerle ilgili
istenen evraklardan herhangi bir tanesinin ibraz edilmesi
gerekmektedir.
S‹M belgesi yenileme süresi 31 A¤ustos 2008’ten sonra

dolacak üyelerimiz ise baflvurular›n› Yönetmelik uyar›nca
1 (bir) ay öncesinden yapacaklard›r.
Bilgilerinize önemle bildiririz. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri
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