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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Yük. Müh. Varol
KARAYEL kat›ld›. Seminerde Mart 2007 tarihli yeni
deprem yönetmeli¤inin 1998 deprem yönetmeli¤ine
göre farkl›l›klar› üzerine bilgiler verilirken, 2007 deprem
yönetmeli¤inde bina performans›n›n belirlenmesi için
önerilen yöntemlerin temel prensipleri, depremde bina
performans›n›n 2007 deprem yönetmeli¤i çerçevesinde
do¤rusal elastik yöntemle belirlenmesi konular› anlat›ld›
ve say›sal uygulamalara yer verildi.

Depremde Bina Performans›n›n Deprem Yönetmeli¤indeki Do¤rusal
Elastik Hesap Yöntemi ile Belirlenmesine Alternatif Bir Yaklafl›m
23 Eylül 2008 Bak›rköy / 24 Eylül 2008 Kad›köy / 25 Eylül 2008 Harbiye

Depremde Bina Performans›n›n Deprem Yönetmeli¤indeki Do¤rusal
Elastik Hesap Yöntemi ile Belirlenmesine Alternatif Bir Yaklafl›m
23 Eylül 2008 Bak›rköy / 24 Eylül 2008 Kad›köy / 25 Eylül 2008 Harbiye

2009 y›l›n›n Haziran ay›nda düzenlenecek olan Ulus-
lararas› Deprem ve Tsunami Konferans› için haz›rl›k
toplant›lar› çerçevesinde 23 Eylül 2008’de yerel düzen-
leme kurulu toplant›s› yap›ld›. fiubemizde gerçekleflen
toplant›da kurul üyeleri taraf›ndan akademik çal›flmalar
ve konferans program› üzerinde görüfller bildirildi. 24
Eylül 2008 tarihinde ise uluslararas› dan›flma kurulu,
ilk toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Bu toplant›da Odam›z
taraf›ndan Dünya ‹nflaat Mühendisleri Konseyi (WCCE)
seçilmifl baflkan› Emilio COLON ve Atina Teknik Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Theodossios TASSIOS a¤›rland›.
Dan›flma kurulu toplant›s›nda konferans›n uluslararas›
boyutu, d›fl ba¤lant›lar›n lojistik ve tan›t›m anlam›nda
harekete geçirilmesi konular› görüflüldü. Toplant›da
konferans›n tan›t›m› için üç k›tada bir çal›flma baflla-
t›lmas› ve Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli¤i gibi

kurumlara ek olarak uluslararas› bas›n kurulufllar›na
ve bilimsel yay›n camias›na tan›t›m yap›lmas› üzerine
görüfller aktar›ld›.

Deprem ve Tsunami Konferans› Haz›rl›klar› Devam Ediyor
23-24 Eylül 2008
Deprem ve Tsunami Konferans› Haz›rl›klar› Devam Ediyor
23-24 Eylül 2008

Üyelerimize Duyuru

fiube yönetim kurulumuz 09.09.2008 tarihli yönetim kurulu toplant›s›nda, Odam›z taraf›ndan verilen statik
proje ve geoteknik de¤erlendirme sorumlusu sicil durum belgelerine yönelik olarak;
• Statik proje sorumlusu o iflle ilgili olarak onayl› mimari proje ve haz›rlanan statik projenin bir nüshas›n›,
• Geoteknik de¤erlendirme sorumlusu o iflle ilgili olarak ilgili zemin etüd raporunun bir nüshas›n›,
fiube veya temsilciliklerimize sunarak belge düzenlemesinin yap›lmas›na ve bu uygulaman›n 01.10.2008 tarih
itibari ile bafllamas›na karar vermifl olup, üyelerimize önemle duyururuz.
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fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde
gerçekleflen seminere konuflmac› olarak Yük. Müh.
Sunay ÖZMEN kat›ld›. Seminerde; kal›p ve iskelelerin
yap›s› kal›plar›n geliflimi, sistem kal›b› ve iskele sis-
temleri dizayn esaslar›; elemanlar›n hesap esaslar›,
kal›p elemanlar›, iskele elemanlar›, ba¤lama elemanlar›,
döfleme ve kirifl kal›p iskeleleri; modül sistemler, ya-
tay ve düfley tafl›y›c›lar, perde ve kolon kal›plar›; mo-
düler panolar, kolon kal›plar›, t›rman›r kal›plar, kayar
kal›plar ve  hesaplama tasar›m› konular› üzerine bilgiler
aktar›ld›.

Betonarme Yap›larda ‹skele Kal›p Sistemleri
7 Ekim 2008 Bak›rköy / 8 Ekim 2008 Kad›köy / 9 Ekim 2008 Harbiye
Betonarme Yap›larda ‹skele Kal›p Sistemleri
7 Ekim 2008 Bak›rköy / 8 Ekim 2008 Kad›köy / 9 Ekim 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Erdal
fiAFAK kat›ld›.
Seminerde; ortalama rüzgar h›z› ve türbülans, temel
rüzgar h›z›n›n tayini, rüzgar h›z›n›n yükseklikle de¤iflimi,

rüzgar h›z›n›n temel rüzgar h›z› cinsinden yükseklikle
de¤iflimi, çevredeki yap›lar›n ortalama rüzgar h›z› pro-
filine etkisi gibi bilgiler aktar›ld›. Ayr›ca rüzgar tüneli
testleri ve ‹stanbul yüksek yap›lar rüzgar yönetmeli¤ine
de yer verildi.

Yüksek Yap›lar›n Rüzgar Yüklerine Göre Tasar›m›
16 Eylül 2008 Bak›rköy / 17 Eylül 2008 Kad›köy / 18 Eylül 2008 Harbiye
Yüksek Yap›lar›n Rüzgar Yüklerine Göre Tasar›m›
16 Eylül 2008 Bak›rköy / 17 Eylül 2008 Kad›köy / 18 Eylül 2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Zekai
CELEP kat›ld›. Seminerde; kapasite tasar›m ilkeleri
konusunda bilgiler aktar›l›rken, betonarme tafl›y›c› sis-
temlerin kapasite tasar›m›n›n uzun zamand›r yönetme-
liklerde de¤iflik seviyelerde bulunmakta oldu¤u, do¤-
rusal olmayan davran›fl›n göz önüne al›nmas›n›n daha
gerçekçi davran›fl ve kapasite hesab›n› mümkün k›la-
bilece¤i ve kapasitenin ortaya ç›kabilmesi için sünek
olmayan (kesme kuvveti, donat› s›yr›lmas›, birleflim
bölgesi gibi) güç tükenmesinin önlenmesi gerekti¤i
anlat›ld›.

Betonarme Elemanlarda Kapasite Tasar›m›
14 Ekim 2008 Bak›rköy / 15 Ekim 2008 Kad›köy / 16 Ekim2008 Harbiye
Betonarme Elemanlarda Kapasite Tasar›m›
14 Ekim 2008 Bak›rköy / 15 Ekim 2008 Kad›köy / 16 Ekim2008 Harbiye

fiubemiz, Kad›köy ve Bak›rköy temsilciliklerimizde ger-
çekleflen seminere konuflmac› olarak Prof. Dr. Günay
ÖZMEN kat›ld›. Seminerde; ötelenmesi önlenmifl çer-
çevelerde kolon burkulma boylar› üzerine bilgilere yer
verilirken, yönetmeliklerde burkulma boylar› için verilmifl
olan formül, abak ve nomogramlar›n afl›r› hatal› sonuç-
lar do¤urabildikleri, bunun bafll›ca nedeninin, yönet-
meliklerin ba¤›ms›z alt sistem yaklafl›m›n› benimsemifl
olmalar› ve sistemin tümünün davran›fl›n› göz önüne
almamalar› oldu¤u belirtildi.

Ötelenmesi Önlenmifl Çerçevelerde Kolon Burkulma Boylar›
21 Ekim 2008 Bak›rköy / 22 Ekim 2008 Kad›köy / 23 Ekim2008 Harbiye
Ötelenmesi Önlenmifl Çerçevelerde Kolon Burkulma Boylar›
21 Ekim 2008 Bak›rköy / 22 Ekim 2008 Kad›köy / 23 Ekim2008 Harbiye
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‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi “Ulaflt›rma
Kongresi’nin” 8.sini Ekim 2009‘da gerçeklefltirecektir.
Bafllang›c›ndan beri bu etkinlikte hep daha ileriye
do¤ru aflama yapmaya yönelik bir aray›fl içindeyiz.
Art›k gelenekselleflmesine karfl›n, yine geliflmeler ve
gereksinimlere göre konumumuzu yeniden gözden
geçirerek gere¤ini yapmaya çal›fl›yoruz.
Belirtilen anlay›fl do¤rultusunda, “8. Ulaflt›rma
Kongresi”ni iki bölümden oluflan bir düzenlemeyle
gerçeklefltirmeyi kararlaflt›rm›fl bulunmaktay›z.
Birinci bölümde bugüne de¤in al›flageldi¤imiz anlamda,
bilimsel düzeyi yükseltmenin yan›nda, bilimin ›fl›¤›nda
ülkemizin sorunlar›n› gündeme getirmeyi ve çözümleri
için öneriler sunabilmeyi amaçlamaktay›z. Yani bugüne
kadar uygulanan çerçeve geçerlili¤ini sürdürecektir.
Ayr›ca 7. Kongre’de öne ç›kar›lm›fl olan plana ve
etüde dayanmaks›z›n gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan
pahal› ve yarar› flöyle dursun gelece¤e dönük zararlar›
söz konusu olabilecek yat›r›mlar›n izlenmesini
önemsiyoruz. Gelecek kongrelerde de kentsel ve
ulusal ba¤lamdaki bu tür olumsuz geliflmeler
irdelenerek kamuoyunu bilgilendirmeye özen
gösterilecektir.

8. Kongre ve izleyecek kongreler için oluflturmay›
düflündü¤ümüz yeni bölümde, gündemdeki somut
sorunlar›n ayr›nt›l› olarak incelenmesi ve bunlarla ilgili

çözüm önerilerinin sunulmas› amaçlanmaktad›r. Bunun
ilk örne¤i, “2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul”
bafll›¤›yla, iki y›l sonras›n›n önemli projesinin ulaflt›rma
ile ilgili konular› olacakt›r.

Bu bölümün ifllenmesinde, teknik ve ekonomik boyutun
ötesinde sosyolojik, psikolojik, ekolojik ve yaflama
dair di¤er boyutlar›n da önem kazanaca¤› aç›kt›r. Bu
nedenle, bu alanlardaki akademisyen, uzman ve
ilgilileri aram›zda görmeyi umuyor ve diliyoruz. Asl›nda
ulaflt›rman›n disiplinleraras› yap›s› nedeniyle, genel
olarak, teknik boyutlar d›fl›ndaki di¤er boyutlar›n da
ele al›nmas› içten dile¤imizdir.

Belirtmek isteriz ki, kongre kazan›mlar›n›n deste¤iyle
kamuoyunu ayd›nlatma ve bilinçlendirme, ilgililere
önerilerimizi ve uyar›lar›m›z› iletme görevimizi daha
dikkatli biçimde yerine getirmeye çal›flaca¤›z.

Nitelikli bildirileri Odam›z›n “Teknik Dergisi”nin özel
say›s›nda yay›mlama tasar›m›z› da bu dönemde
gerçeklefltirebilece¤imizi umuyoruz. 8. Kongremizin
yeni yaklafl›m›yla da baflar›l› olmas›n› diliyoruz. Katk›
sa¤layacak bildiri sahiplerine, bilimsel düzeyi
yükseltmeye yönelik çabalar›ndan dolay› hakemlik
görevini üstlenecek Bilim Kurulu üyelerine ve
kat›l›mc›lara içten teflekkürlerimizi sunuyoruz.

TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
8. ULAfiTIRMA KONGRES‹
“KÜLTÜR BAfiKENT‹ ‹STANBUL”

Ekim 2009 / ‹STANBUL
Düzenleyen: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

Bu kongrede de önceki kongrelerimiz gibi araflt›rmalar›n
ya da uygulamal› çal›flmalar›n sonuçlar›n›n sunulmas›
beklenmektedir. Bunun yan›nda 8. Kongremizde özel
konu bafll›¤›, “2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul”
seçilmifltir. Kongrelerimizde Ulaflt›rma Mühendisli¤i
konusunda yaln›z teknik ve akademik bildirilerin

sunulmas› al›fl›lagelmifl bir gelenektir. Bu kongremizde;
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti bafll›¤›n›n, tüm
yönleriyle ele al›nabilmesi için, teknik bildirilerin
yan›nda sosyal, kültürel çal›flmalar› da içeren her
bildiri önerisi de¤erlendirilecektir.

  ÖNEML‹ GÜNLER

15 Aral›k 2008 Bildiri özeti gönderilmesi için son gün
30 Ocak 2009 Bildiri özetine göre kabul/red kararlar›n›n bildirilmesi ve özete göre bildirisi kabul edilenlere

yaz›m klavuzu gönderilmesi.
16 Mart 2009 Bildiri tam metninin gönderilmesi için son gün
1 Haziran 2009 Hakemlerce önerilen düzeltmeleri yap›lm›fl bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün

  KONGRE KONULARI

  G‹R‹fi

1. Duyuru
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Kongreye kat›lmak isteyenlerin baflvuru formunu doldurarak yaz›flma adresine göndermeleri durumunda
kendilerine kongre program› iletilecektir. Kongreye kat›lanlar, bildiri kitab› ve kongre s›ras›nda sunulacak
olanaklar karfl›l›¤›, daha sonra belirlenecek bir ücret ödeyeceklerdir.

8. Ulaflt›rma Kongresi’ne sunulacak bildirilerin daha önce yay›nlanmam›fl, özgün çal›flmalar olmas› gerekmektedir.
Kongrede, uygulamada görev yapan meslektafllar›m›z›n tasar›m ve yap›m konusundaki deneyimlerini sunmalar›
da beklenmektedir.
Bildiri sunmak isteyenlerin en az 200 en fazla 300 sözcükten oluflan bildiri özetini baflvuru formundaki bilgiler
ile birlikte en geç 15 Aral›k 2008 tarihine kadar ulaflacak biçimde kongre sekreterli¤ine göndermeleri gereklidir.
Özette çal›flman›n amac›, kapsam›, çal›flmada kullan›lan yöntem ve elde edilen sonuçlar yer almal›d›r.
Bildiri özetleri, iki hakem taraf›ndan incelenip, de¤erlendirildikten sonra hakem görüflü ile birlikte kongrede
sunulma konusunda karar vermeleri için Bilim Kurulu’na önerilecektir. Hakemlerce de¤erlendirmeleri yap›ld›ktan
sonra yeniden incelenerek sunulmalar›na karar verilen bütün bildiriler bir kitap halinde bas›larak, kongreye
kat›lanlara, kongre öncesinde da¤›t›lacakt›r.

  DÜZENLEME KURULU

KONGRE SEKRETERYASI: TMMOB ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
Halaskargazi Cad. No:35/1, 34373 Harbiye/‹STANBUL Tel: (0212) 219 99 62 - 63 Faks: (0212) 232 09 12
www.imoistanbul.org.tr  E-posta: 8ulastirma@imoistanbul.org.tr

Prof. Dr. Güngör EVREN (‹TÜ ‹nfl. Fak.) Baflkan
Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU (‹TÜ ‹nfl. Fak.)
Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR

Yrd. Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N (YTÜ ‹nfl. Fak.)
Rezan BULUT (‹MO ‹stanbul fiubesi)
Funda KILINÇ SUVAKÇI (‹MO ‹stanbul fiubesi)

  B‹LD‹R‹ SUNACAKLARA ÇA⁄RI

  KONGREYE KATILIM

fiubemiz taraf›ndan Ekim 2009 tarihinde gerçeklefl-
tirilecek olan 8. Ulaflt›rma Kongresi’nin ilk haz›rl›k top-
lant›s› fiubemizde gerçekleflti. Toplant›n›n gündemi;
kongrenin ana temas› üzerine oldu. Kongre ‹stanbul’un
2010 Avrupa Kültür Baflkenti olmas› sebebiyle, “Kültür
Baflkenti ‹stanbul” olarak belirlendi. Toplant›ya; Prof.
Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU, Prof. Dr. Güngör EVREN,
Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR, Cemal GÖKÇE, Rezan
BULUT ve Funda KILINÇ SUVAKÇI kat›ld›.

8. Ulaflt›rma Kongresi
1. Düzenleme Kurulu Toplant›s›
8 Ekim 2008

8. Ulaflt›rma Kongresi
1. Düzenleme Kurulu Toplant›s›
8 Ekim 2008

Bulgaristan Teknik Odas› Sofya Birimi fiubemizi ziyaret
etti. 10 Ekim 2008 tarihinde gerçekleflen ziyaret
s›ras›nda iki ülkenin meslek odalar› yasa ve yönet-
melikleri, inflaat mühendisli¤i uygulamalar› ve ülke
genelindeki yap› denetim konular› görüflüldü. Ayr›ca
Bulgaristan Teknik Odas› Sofya Birimi ile fiubemiz
aras›ndaki mesleki iflbirli¤i protokolüne yönelik görüfller
toplant›ya kat›lan Oda temsilcileri taraf›ndan aktar›ld›.

BULGAR‹STAN TEKN‹K ODASI
SOFYA B‹R‹M‹ fiUBEM‹Z‹ Z‹YARET ETT‹

10 Ekim 2008
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fiubemizin Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu’nda gerçek-
leflen konferansa Dünya ‹nflaat Mühendisleri Konseyi
Baflkan› Emilio COLON konuflmac› olarak yer ald›.
Konferansta Colon, inflaat mühendislerinin yolsuzlukla
mücadelede, mühendislik alan›nda sürdürülebilir
hizmet vermeye ilaveten sosyal ve ekonomik anlamda
neler yapabilece¤inden bahsetti. Konferans sonras›
Prof. Dr. Theodossios TASSIOS’un yolsuzlu¤a iliflkin
anlatt›¤› matematiksel formül ilgiyle izlendi.

Yolsuzlukla Mücadele
24 Eylül 2008
Yolsuzlukla Mücadele
24 Eylül 2008

‹MO 41. Dönem II. Dan›flma Kurul Toplant›s› “‹MO
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i Tasla¤›” gün-
demiyle 12 Eylül 2008 Cuma günü ‹MO Teoman Öztürk
Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Divan bafl-
kanl›¤›n› Taner YÜZGEÇ’in yapt›¤› toplant›da, ‹MO
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i Tasla¤› görüflüldü.
Yönetmelik tasla¤›n›n bir çok yönüyle de¤erlendirildi¤i
toplant› ‹MO Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar HARP’in
aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. HARP, Yetkin Mühendislik,
‹MO Gölcük Yürüyüflü’ne de¤inirken ve 12 Eylül askeri
darbesinin 28. y›ldönümü olmas› nedeniyle 12 Eylül
askeri darbesini de¤erlendiren bir konuflma yapt›.
Serdar HARP’in ard›ndan Yetkin Mühendislik Ko-
misyonu Üyesi Tu¤rul TANKUT ise ‹MO’nun Yetkin
Mühendislik sürecini özetleyerek haz›rlad›klar› yönet-
melik tasla¤› hakk›nda bilgi verdi. TANKUT’un ard›ndan
s›ras›yla, Ömer Zafer ALKU, H. Mutlu ÖZTÜRK, Cemal

GÖKÇE, Hilmi YÜNCÜ, Nevzat ERSAN, Sabri ‹NCE,
Erman GÖLET, Murat GÖKDEM‹R, Hasan Fehmi
KARA, ‹brahim HELVACI, Coflkun KAYA, Veysel
ÖZKAN, Selçuk ULUATA, Taner YÜZGEÇ konufltu.
Toplant›ya fiubemizden Cemal GÖKÇE, Temel P‹RL‹,
Nusret SUNA, Rezan BULUT, Mete AKALIN, H. Mutlu
ÖZTÜRK, Murat GÖKDEM‹R, H. Ülkü ÖZER, M.
Serdar KIRÇIL kat›ld›.

‹MO 41. Dönem II. Dan›flma Kurulu
Toplant›s› / 12 Eylül 2008

‹MO 41. Dönem II. Dan›flma Kurulu
Toplant›s› / 12 Eylül 2008

TMMOB 40. Dönem 1. Dan›flma Kurulu, 11 Ekim
2008 tarihinde ‹MO Teoman Öztürk Konferans Salo-
nu’nda ‘Çal›flma Program›’ gündemiyle topland›. ‹MO
Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar HARP ve ‹MO ‹stanbul
fiube Baflkan› Cemal GÖKÇE’nin de söz ald›¤› toplan-
t›da konuflmac›lar dünyadaki ekonomik krize ve Tür-
kiye’de son günlerde yaflanan çat›flma ortam›na dikkat
çektiler. Dan›flma Kurulu toplant›s› TMMOB Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI’n›n aç›l›fl konufl-
mas›yla bafllad›. SO⁄ANCI, ekonomik kriz, Kürt sorunu
ve AKP Hükümeti döneminde ortaya ç›kan yolsuzluklar›
de¤erlendiren bir konuflma yapt›. ‹MO Yönetim Kurulu
Baflkan› Serdar HARP, küresel ekonomik krizi, AKP
Hükümeti’nin “neo-liberal” politikalar›n›, emek cephe-
sini ve Kürt sorununu de¤erlendiren bir konuflma yapt›.
fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE de küresel ekonomik

kriz baflta olmak üzere dünya, ülke ve kentler ölçe¤inde
sorunlara de¤inerek saptamalarda bulunan bir ko-
nuflma yapt›. Toplant›ya fiubemizden Cemal GÖKÇE,
Nusret SUNA, Cemal ‹NAN, ‹smail UZUNO⁄LU kat›ld›.

TMMOB 40. DÖNEM 1. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI
11 Ekim 2008
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2492 Say›l› Kamulaflt›rma Kanunu’nun 15. maddesi
gere¤ince TMMOB’a ba¤l› meslek odalar› taraf›ndan
belirlenen bilirkifli listelerine yönelik TMMOB’den görüfl
al›nmak suretiyle “Kamulaflt›rma Davalar›nda Bilirkifli
Olarak Görev Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›flma
Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”in 12-(1) bendi gere¤i,
TMMOB’a ba¤l› ihtisas odalar› ile il ve ilçe idare kurul-
lar›nca haz›rlanacak listelerde yer almak isteyen mü-
hendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n bilirkifli yetki

belgesi almak için odalarca düzenlenen bilirkifli mes-
lekiçi e¤itim kursu fiubemiz taraf›ndan 17-19 Ekim
2008 tarihinde Taksim Crystal Otel’de gerçeklefltirildi.
Kursa toplam 130 kifli kat›ld›. Kurs e¤itmeni Mehmet
fiENOL (Yarg›tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi) tara-
f›ndan verilen kurs sonunda yap›lan s›navda baflar›l›
say›lan meslektafllar›m›z 5 y›l geçerli olacak “Bilirkifli
Yetki Belgesi” almaya hak kazanacaklar.

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ KURSU
17-19 Ekim 2008

CHP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
“‹stanbul'da Ulaflt›rmay› Kördü¤ümlefltirmeye Do¤ru
Tan› ve Do¤ru Çözüm” konu bafll›kl› sempozyum, 25
Ekim 2008’de Bak›rköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
gerçekleflti. fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE’nin “‹s-
tanbul’un Ulaflt›rma Sorunlar› Trafikçi Bir Bak›flla Çözü-
lebilir mi?” bafll›¤› alt›nda yapt›¤› sunumuyla kat›ld›¤›
sempozyumda, ‹stanbul’un arazi kullan›m kararlar› ve
planlama sorunlar›na de¤inen GÖKÇE, yeni kavflak,
köprü, tünel ve yol yap›mlar›n›n ve yollara yeni flerit
ilavesi ulafl›ma çözüm olmayaca¤›na iliflkin görüfllerini

dile getirdi. 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni
Plan›na da de¤inen GÖKÇE; “Kentsel ulafl›mda yolcu-
luklar›n otomobilden toplu tafl›maya kayd›r›lmas›, toplu
tafl›ma sistemlerinin gelifltirilmesi, otomobil kullan›-
m›n›n azalt›lmas›, temel bir politika haline getirilmelidir.
Bu konular›n bilimsel toplant›larda sürekli olarak gün-
deme getirilmesine karfl›n, uygulamaya dönüflmemifl
olmas›, toplumsal bir bilincin oluflmas›na yönelik araç-
lar›n gelifltirilmesine de önemli ölçüde ihtiyaç oldu¤unu
ortaya koyuyor.” dedi.

ULAfiTIRMAYI KÖRDÜ⁄ÜMLEfiT‹RMEYE DO⁄RU TANI
VE DO⁄RU ÇÖZÜM / 25 Ekim 2008

CHP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen “‹s-
tanbul Depremini Beklerken, Sorunlar ve Çözümler”
konu bafll›kl› ‘Deprem Sempozyumu’ 20 Eylül 2008’de
Befliktafl Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merke-
zi’nde gerçekleflti. fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE’nin
de yer ald›¤› sempozyumda, ‹stanbul’da beklenen
depreme iliflkin yaflanan sorunlar ve bunlar›n çözü-
müne iliflkin yap›lmas› gerekenler masaya yat›r›ld›.
Sempozyumda GÖKÇE, 1999 depremlerinden bu yana
yap› denetiminin durumu, imar aflar›, kentsel yenileme

kentsel geliflme ve depreme haz›rlanman›n yasal ge-
rekçelerine de¤indi. GÖKÇE; “Ça¤dafl, bilimsel ve eko
sistemi bozmayacak bir planlaman›n ortaya koyaca¤›
yap› üretim alanlar›n›n belirlenmesine önemli ölçüde
ihtiyaç vard›r. Kendi dar bak›fl aç›lar›yla birilerine bi-
linçsizce, daha çok bilinçli olarak tafleronluk yapan
ve rant aktaran yerel ve merkezi yöneticilerin kusurlar›
da hiçbir zaman unutulmamal›d›r. Ne yaz›k ki bu an-
lay›fl bugün dünden çok daha a¤›rl›kl› olarak sürdü-
rülmektedir.” dedi.

‹STANBUL DEPREM‹N‹ BEKLERKEN, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
20 Eylül 2008
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‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteryas›’nca ya-
p›lan Mühendislik-Mimarl›k hafta etkinlikleri kapsam›n-
da düzenlenen lise söyleflilerinde, fiube yedek yönetim
kurulu üyelerimiz Muhittin TARHAN, Ayd›n ÖZMEN,
Cüneyt ESK‹MUMCU, Kad›köy Temsilci Yard›mc›s›
Zafer AKYÜZ ve ‹nfl. Müh. Muradiye B‹LEN kat›larak

inflaat mühendisli¤i ile ilgili lise ö¤rencilerine mesle¤i
tan›tarak, ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlayarak bilgiler
aktard›lar.

fiube yönetim kurulumuzca etkinli¤e kat›larak katk›
ve emek veren kiflilere teflekkürlerimizi sunar›z.

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK HAFTASI
20-31 Ekim 2008

fiubemizce kurulan Mesleki Denetim Kurulu toplan-
t›lar›n› gerçeklefltirdi. fiubemiz 41. Dönem Çal›flma
Program› kapsam›nda kurulan ve ilk toplant›s›n›
28.08.2008 tarihinde fiubemizde gerçeklefltiren
Mesleki Denetim Kurulu’nun ilk toplant›s›nda gündem
maddesi gere¤ince kurul baflkanl›¤›na Hasan SULA,
kurul raportörlü¤üne Gülsun PARLAR seçilmifltir.
Kurulun di¤er üyeleri Tevfik ESK‹MUMCU, Necip
GÜVEN, Murat Serdar KIRÇIL, Zeynal AKSOY, fiirin
HARP, Ebru SIR ve fiube yönetim kurulumuz ad›na
yönetim kurulu Sayman Üyemiz Nusret SUNA’dan
oluflmaktad›r. Kurul; fiube yönetim kurulu baflkan-
l›¤›m›za baflta üyelerimiz olmak üzere, kamu kurum-
lar›ndan ve özel sektörden gelen teknik konulardaki
sorunlar, çözümleri ve bunlara yönelik yaz›l› görüfllerin

oluflturulmas› ile ilgili yaz›flmalar› görüflerek de¤er-
lendirmifltir. Kurul ikinci toplant›s›n› 21.10.2008 tari-
hinde yapm›flt›r.

MESLEK‹ DENET‹M KURULU TOPLANTILARI
28 A¤ustos - 21 Ekim 2008

fiube yönetim kurulumuz 01.11.2008 tarihinde fiube-
mize ba¤l› Silivri, Edirne, K›rklareli, Lüleburgaz Temsil-
cilik kurullar› ile ortak yönetim kurulu toplant›s›n›
fiubemizde gerçeklefltirdi. Toplant›n›n gündeminde,
41. Dönem fiube yönetim kurulumuzun 2008-2010
çal›flma program›n›n görüflülmesi, Odam›z›n Serbest
‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama, Tescil, De-
netim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i ve Temsilciliklerin
yerel düzeyde yapacaklar› mesleki ve sosyal çal›flmalar
yer ald›. Toplant›da fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
taraf›ndan fiubemizin 41. Dönem çal›flma program›
temsilcilik kurulu üyelerine sunuldu. Toplant›n›n gün-
demi gere¤ince temsilcilik kurul üyelerimiz yürürlükte
olan ‹MO Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet Yönet-
meli¤i’ndeki mesleki faaliyet ve meslekiçi e¤itimlerle
ilgili bölgelerindeki sorunlar› ve konuya yönelik görüfl-
lerini aktard›lar. Kurul üyeleri, temsilciliklerimizin yerel
düzeyde yapacaklar› mesleki ve sosyal çal›flmalar›yla
ilgili bilgilendirmelerini yapt›lar. Ayr›ca fiube Sekreteri
Rezan BULUT ve Sayman Üye Nusret SUNA taraf›ndan

fiube uygulamalar› ve uygulamalardaki sorunlar ve
28-29-30 Kas›m 2008 tarihinde Lüleburgaz’da fiube
yönetim kurulumuz taraf›ndan üyelerimize yönelik
düzenlenecek olan bölgesel meslekiçi e¤itim kursuna
yönelik konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

fiUBE YÖNET‹M KURULU VE S‹L‹VR‹, ED‹RNE, KIRKLAREL‹, LÜLEBURGAZ
TEMS‹LC‹L‹K KURULLARI ‹LE ORTAK YÖNET‹M KURULU TOPLANTISI

1 Kas›m 2008
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fiube yönetim kurulumuzun fiubemize ba¤l› Bak›rköy
ve Kad›köy temsilcilik kurullar› ile ortak yönetim kurulu
toplant›s› 04.11.2008’de fiubemizde yap›ld›. Toplan-
t›da; 41. Dönem fiube yönetim kurulumuzun 2008-
2010 çal›flma program›n›n görüflülmesi, Odam›z›n
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama,
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i, tem-
silciliklerimizde yap›lacak olan çal›flmalara iliflkin
gündem maddeleri görüflüldü.
Toplant›n›n ilk gündemi gere¤ince fiube baflkan›m›z
Cemal GÖKÇE taraf›ndan 41. Dönem fiube yönetim
kurulumuzun 2008-2010 çal›flma program› üzerinde
bilgilendirmeler yap›ld›. Temsilcilik kurul üyelerimiz
taraf›ndan fiubemizin çal›flma program› ve ‹flyeri Tescil
Belgesine sahip serbest inflaat mühendisli¤i hizmetinde
bulunan bürolar›n temsilcilik kurullar›m›zca denetimi,
yerelde yap›lan çal›flmalar ve yürürlükte olan ‹MO
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Belgelendirme
Yönetmeli¤i ile ilgili yaflanan s›k›nt›lar anlam›nda görüfl

al›fl veriflinde bulunuldu. Sekreter Üye Temel P‹RL‹,
fiube Sekreteri Rezan BULUT ve Sayman Üye Nusret
SUNA taraf›ndan üyelik hizmetleri ve ifllemlerine yö-
nelik konularda da temsilcilik kurulu üyelerimize bilgi-
lendirmeler yap›ld›. Toplant› fiube ve temsilcilik kurulu üye-
lerimizin Oda uygulamalar› ve mevcut yürürlükte olan
serbest inflaat mühendisli¤i hizmet yönetmeli¤indeki
uygulamalar›na yönelik görüflleri ile sona erdi.

fiUBE YÖNET‹M KURULU VE BAKIRKÖY, KADIKÖY TEMS‹LC‹L‹K KURULLARI ‹LE
ORTAK YÖNET‹M KURULU TOPLANTISI / 4 Kas›m 2008

2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›ndaki fiubemize ba¤l›
üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümünde okuyan
üniversite ve s›n›f temsilcileri ile 01.11.2008 tarihinde
fiubemizin e¤itim salonunda toplant› düzenlendi.
Toplant›da fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE taraf›ndan
toplant›ya kat›lan üniversite ve s›n›f temsilcilerine
inflaat mühendisli¤i mesle¤i, mühendislik e¤itimi,
Türkiye’de ve dünyadaki mühendislik e¤itimine yönelik
uygulamalarla ilgili bilgiler aktar›ld›. fiube Ö¤renci
Kurulumuzun 2008-2009 sonbahar-k›fl dönemi çal›flma
faaliyeti ile ilgili sunumu ‹TÜ Üniversite Temsilcimiz
Tuba GÜRBÜZ ve YTÜ Üniversite Temsilcimiz Emre
ÖZ taraf›ndan yap›ld›. Çal›flma faaliyetine yönelik
görüfller toplant›ya kat›lan temsilciler taraf›ndan akta-
r›ld›. Ayr›ca yine bu çal›flma döneminde kurulacak ko-
misyonlar›n belirlemesi de yap›larak, ö¤renci flube
kurulundan görevli olan isimlerin görevlendirilmesi
yap›ld›. Toplant›ya fiube baflkan›m›z Cemal GÖKÇE,
yönetim kurulu yedek üyemiz Ayd›n ÖZMEN ve fiube
Sekreterimiz Rezan BULUT kat›ld›lar. Ö¤renci temsil-

cileri toplant›s›n›n ikinci bölümü, ayn› gün fiubemiz
ö¤renci üyeleri, üniversite ve s›n›f temsilcileri ile ger-
çekleflti. fiube Ö¤renci Kurulumuzca 2008-2009 döne-
mi çal›flma faaliyeti çerçevesinde yap›lacak olan tek-
nik geziler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri,
dergi ç›kartma vb. çal›flmalar toplant›ya kat›lan ö¤renci
üyelere fiube Ö¤renci Kurulumuz taraf›ndan yap›l›p,
bu dönemde kurulan komisyonlarda görev almak is-
teyen ö¤renci üyelerin tesbiti ile toplant› sona erdi.

fiUBE YÖNET‹M KURULU VE ÜN‹VERS‹TE/SINIF TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE ORTAK TOPLANTI
1 Kas›m 2008

fiubemiz 13 Ekim 2008 tarihinde YTÜ Mezuniyet törenine kat›ld›. YTÜ Oditoryumu’nda yap›lan törende,
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun olan 1. 2. 3’lere ödülleri verildi. Mezuniyet törenine

fiube yönetim kurulumuzdan Sekreter Üye Temel P‹RL‹ kat›ld›.

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹
13 Ekim 2008
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Tarih: 10/09/2008

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›,

‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,

fiehir Planlama Müdürlü¤ü’ne,

Nuhkuyusu Cad. No:56 Ba¤larbafl›
Üsküdar/‹stanbul

‹lgi: 21.08.2008 tarih ve M.54.0.13.47.310.01.01-
S/TN:651389 say›l› yaz›n›z hk.

Bilindi¤i gibi, 1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni
Plan›’n›n yap›lmas› ifli, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile
Çevre ve Orman Bakanl›¤› aras›nda 1.10.2004 tarihinde
imzalanan protokolle ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne
verilmifl; ard›ndan, 15.12.2004 tarihinde, analitik
çal›flmalar›n yap›lmas› ifli, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Planlama ve ‹mar Daire Baflkanl›¤› fiehir Planlama
Müdürlü¤ü taraf›ndan, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin
bir flirketi olan B‹MTAfi’a ihale edilmifltir. Bu ihalenin
ard›ndan ilginç bir süreç yaflanm›fl; ihale edilen sadece
analitik çal›flmalar›n haz›rlanmas› ifli iken, ihale kapsam›
içinde yer almayan -ve zaten yasal olarak da yer almas›
mümkün olmayan- 1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre
Düzeni Plan›’n›n haz›rlanmas› ifli de B‹MTAfi bünyesinde
oluflturulan ‹MP (‹stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel
Tasar›m Merkezi) taraf›ndan yerine getirilmifltir. Gerek
haz›rlanma süreci, gerekse de içeri¤i hakk›nda kamuoyu
nezdinde yapt›¤›m›z elefltiri ve uyar›lar hiç dikkate
al›nmadan haz›rlanan plan 4.7.2006 tarihinde Büyükflehir
Belediye Meclisi’nce oy birli¤i ile aynen kabul edilmifl;
Belediye Baflkan›’nca da 22.8.2006 tarihinde onaylanarak
28.8.2006 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Yan›lt›c› bir kat›l›mc›l›k ve fleffafl›k maskesiyle pazarlanmak
istenmesine ve  meslek odalar›n›n da bu plan›n
kat›l›mc›lar›ndan oldu¤u do¤rultusundaki yan›lt›c›
propaganda çal›flmalar›na karfl›n, haz›rlanma süreci boyunca
görüfl ve katk›lar›m›z›n al›nmas›n›n söz konusu olmad›¤›
bu plan, insan› bir kenara iterek, ‹stanbul’a rant ve
pazarlama öncelikli bakan bir yaklafl›m›n ürünüdür.
Uygulanmas› halinde kentin tarihi ve do¤al de¤erlerinde
geri dönülmez tahribatlara neden olacak bu plana  ask›
süreci içinde itiraz edilmifl; ancak  bu itirazlar›m›z dikkate
al›nmam›flt›r. Bütün bu gerekçeler ile söz konusu plan
yarg›ya götürülmüfl ve al›nan iptal karar›n›n ard›ndan,
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl bas›na,
“Böyle bir duruma karfl›n B planlar›n›n haz›r oldu¤u”
do¤rultusunda bir aç›klama yapm›flt›r.

Bu kez, 12 Haziran 2008 tarih ve TN: 400988 say›l› yaz›n›zla,
1/100 000 ölçekli plan çal›flmalar›n›n Baflkanl›¤›n›zca
sürdürülmekte oldu¤u ifade edilerek, TMMOB’ye ba¤l›
15 meslek odas› bir toplant›ya ça¤›r›lm›flt›r. 23.06.2008
tarihinde düzenledi¤iniz bu toplant›da taraf›n›zca 1/100 000
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’na iliflkin bir sunum yap›lm›fl
olup, plan üzerinde ciddi biçimde konuflabilmek,
tart›flabilmek, sorular›m›z› ve görüfllerimizi ifade edebilmek
için yeterli bilgi ve belgenin taraf›m›za iletilmesini, ard›ndan
da, yeterli bir inceleme süreci tan›nd›ktan sonra, ikinci
bir toplant› düzenlenmesi gere¤ini ifade etmifltik.

Ancak, bu toplant›da meslek odalar›nca ifade edilen görüfller
ve talepler dikkate al›nmaks›z›n, 25.06.2008 tarihinde
elimize geçen tarihsiz ve M.34.0.13.47.310.01.01-
S/TN:452842 say›l› yaz›n›z ile, “görüfl ve önerilerimizi
almak üzere” 08.07.2008 tarihinde ikinci bir toplant›
ça¤r›s› yap›lm›flt›r. Yaz› eki olarak iletilen bilgi ve belgelerin
eksikli¤inin yan› s›ra, belirlenen toplant› tarihinin bu eksik
belgeleri incelemek için dahi yeterli bir süre tan›mamas›
nedeniyle, ça¤r›l› meslek odalar› olarak bu toplant›ya
kat›lmama karar› al›nm›fl ve bu karar›m›z, yaz›l› olarak
taraf›n›za bildirilmifltir.

Bu geliflmenin ard›ndan, 29.07.2008 tarih ve
M.34.0.‹BB.0.13.47.310.01.01 /S/TN:524692 say›l›
yaz›n›zla, 14.08.2008 tarihinde yeni bir toplant›ya ça¤›r›ld›k.
Bu toplant›da odalar plana iliflkin sorular›n› yönlendirmifl
ve gerek süreç, gerek kat›l›m anlay›fl› ve gerekse de plan
yaklafl›m› hakk›ndaki elefltirilerini dile getirmifllerdir. Bu
toplant›n›n hemen ard›ndan da, 21.08.2008 tarih ve
M.34.0.‹BB.0.13.47.310.01.01-S /NT:651389 say›l› yaz›n›z
ile, bu kez, “plana iliflkin görüfl ve önerilerimizin ivedilikle
iletilmesi” talep edilmektedir. Burada bir toplant› söz
konusu olmad›¤›na göre, anlafl›lan odur ki, bu görüfl ve
önerilerin “yaz›l›” olarak iletilmesi istenmektedir.

Burada flu hususu tekrar hat›rlamakta ve vurgulamakta
yarar görmekteyiz: Bilindi¤i gibi, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi A¤ustos ay›nda bir “Ola¤anüstü Meclis Toplant›s›”
düzenlemifl; bu toplant›da 1/100 000 Ölçekli ‹l Çevre
Düzeni Plan› gündeme getirilmifl; ancak ciddi bir muhalefetle
karfl›lafl›nca, konuyu gündemden geri çekmifltir. Bu süreçte,
‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’nin ‹mar ve Bay›nd›rl›k
Komisyonu’nun Meclise sundu¤u raporda aynen flu ifadeler
yer almaktad›r:

1/100 000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›na ‹liflkin

fiubemizin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹le Yapt›¤› Yaz›flmalar
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Tarih: 25.07.2008, Dosya No: 2008/1951 ve
Rapor No: 01

KONUNUN ÖZÜ: 1/100 000 Çevre Düzeni Plan›

KOM‹SYON ‹NCELEMES‹: fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nün

14.07.2008 gün ve 2008-511362 say›l› yaz›s›nda;

“‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi konu ile ilgili

olarak ald›¤› ilgi 16.02.2007 gün ve 321 say›l› karar›nda;

‘Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi ile Trakya Kalk›nma Birli¤i aras›nda 1/100

000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzas›, ‹stanbul

‹l Çevre Düzeni, Kocaeli ‹l Çevre Düzeni ve Sakarya,

Düzce, Yalova ve Bilecik Çevre Düzeni Planlar›n›n

Uyumlaflt›r›lmas›’n›n uygun görüldü¤ü belirtilmektedir.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’nin ilgi 13.04.2007

gün ve 1015 say›l› ve 16.02.2007 gün ve 321 say›l›

kararlar› do¤rultusunda 1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l

Çevre Düzeni  Plan› revizyon çal›flmalar› kapsam›nda

sonuçlanm›flt›r.

Çal›flmalar› tamamlanan 1/100 000 ölçekli ‹stanbul

Çevre Düzeni Plan› yaz›m›z ekinde iletilmekte olup söz

konusu plan teklifinin, flehircilik ilke ve prensipleri ile

3194 say›l› ‹mar Kanunu, 5216 say›l› Büyükflehir Kanunu

ve 5538 say›l› Kanunun ilgili maddelerine göre incelenmek

ve karar al›nmak üzere Büyükflehir Belediye Meclisi’ne

havale olunmufltur.” denilmektedir.

KOM‹SYON GÖRÜfiÜ: 1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre

Düzeni Plan› ve ekleri incelenmifl olup müdürlü¤üne

iadesi komisyonumuzca uygun görülmüfltür.

Meclisimizin onay›na arz olunur.”

Görülece¤i üzere, 1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni
Plan›, “1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni  Plan›

revizyon çal›flmalar› kapsam›nda sonuçlanm›flt›r.”

denilerek, 14.07.2008 günlü yaz›n›z eki olarak Meclise
gönderilmifltir. Bu tarih, plana iliflkin görüfl ve önerilerimizin
al›nmas› amac›yla düzenlendi¤i ifade edilen 14.08.2008
tarihli toplant› ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› 29.07.2008 tarih ve
M.34.0.‹BB.0.13.47.310.01.01/S/TN:524692 say›l›
yaz›n›zdan tam 15 gün öncedir. Yani, 1/100 000 ölçekli
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni önce 14.07.2008 tarihli yaz›n›z ile,
“1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan› revizyon

çal›flmalar› kapsam›nda sonuçlanm›flt›r.” denerek ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Meclisi’ne gönderilmifl; 15 gün sonra
da, 29.07.2008 tarihli yaz›n›z ile meslek odalar› “taslak

plana iliflkin görüfl ve önerilerini almak üzere (!..)”,

14.08.2008 tarihli toplant›ya ça¤›r›lm›flt›r. Söz konusu Meclis
Komisyon Raporu elimize 14.08.2008 tarihli toplant›dan

sonra geçti¤inden, 14.08. 2008 tarihli toplant›ya bu
durumdan habersiz olarak kat›ld›¤›m›z› da ayr›ca vurgulamak
isteriz.

Bugün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z durum da bundan farkl›
de¤ildir. 14.08.2008 tarihli toplant›n›n hemen ard›ndan
da, 21.08.2008 tarih ve M.34.0.‹BB.0.13.47.310.01.01-
S/NT:651389 say›l› yaz›n›z ile bu kez “plana iliflkin görüfl
ve önerilerimizin ivedilikle iletilmesi” talep edilmektedir.
Oysa, bilindi¤i gibi, söz konusu 1/100 000 ölçekli ‹stanbul
‹l Çevre Düzeni  Plan› Eylül ay›n›n ikinci haftas›nda yap›lacak
‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’nde ele al›nacak olup,
flu anda da ‹mar Komisyonu’nda görüflülmektedir. Bu
durumda, plan hakk›nda meslek odalar›ndan görüfl talep
etmenin her fleyden önce hiçbir etik yan› olmad›¤›n›
vurgulamak isteriz. Bu çerçevede, yap›lmak istenenin, “geç
kalm›fl bir prosedürü”, her fleye ra¤men, art›k -ve istense
bile- ifle yaramayaca¤›n› bile bile sürdürmekte ›srar etmekten
baflka bir anlam› olmad›¤› aç›kt›r. Bu çerçevede, kat›l›m,
fleffafl›k, vb. ezberlerin bizleri bu flovlara alet ederek
sürdürülmekten vazgeçilmesi gere¤ini bir kez daha
vurgulamak isteriz.

Bu arada, “planlamaya katk›”n›n bitmifl bir plana görüfl
istemek biçiminde olamayaca¤›n›; daha önce de defalarca
tekrarlad›¤›m›z üzere, bunun  bir süreç oldu¤unu ve planlama
süreci içinde, sürekli bir Dan›flma Kurulu biçiminde iflleyen
bir mekanizmayla sa¤lanmas› gerekti¤ini de bir kez daha
vurgulamak isteriz.

1/100 000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan› için bugüne
dek gerek sözlü, gerekse de itiraz dilekçemiz ve dava
dilekçelerimizde oldu¤u gibi yaz›l› olarak dile getirdi¤imiz
görüfllerimiz ise, gündemde olan bu son plan için de aynen
geçerlidir. Bu çerçevede, küreselleflmenin plan› projeler
toplam›na indirgeyen yaklafl›m›n›n tam bir yans›mas› olan,
kenti ulusal ve uluslararas› piyasaya pazarlamaktan baflka
amac› olmayan, tarihi ve do¤al de¤erleri, do¤al hammadde
kaynaklar›n›, ormanlar›, tar›m alanlar›n›, içme suyu havzalar›
korumaktan, bu çerçevede kuzeye geliflmeyi engellemekten
söz eden “parlak ve uyutucu” sözlerle dolu plan raporuna
karfl›n, tam da aksini do¤uracak plan kararlar› içeren ve bu
çerçevede, hayata geçirildi¤i takdirde ‹stanbul’un yaflad›¤›
tahribat sürecini daha da h›zland›racak olan bu planlama
sürecine ve bu sürecin ürünü olan planlara her zaman ve
elimizdeki tüm imkanlar› kullanarak karfl› ç›kaca¤›m›z› bir
kez daha ve tekrar vurgulamak isteriz.
Gere¤i için bilgilerinize sunulur. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri
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Tarih: 20.10.2008
Say› : 34.09597

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›,

‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,

fiehir Planlama Müdürlü¤ü’ne,

‹lgi: a) 12 Haziran 2008 tarih ve TN: 400988 say›l› yaz›n›z.
       b) 25.06.2008 tarih ve TN: 452842 say›l› yaz›n›z.
       c) 02.07.2008 tarih ve 34.06174 say›l› yaz›m›z.
       d) 28.07.2008 tarih ve TN: 524692 say›l› yaz›n›z.
      e) 21.08.2008 tarih ve TN: 651389 say›l› yaz›n›z.
      f) 10.09.2008 tarih ve 34.08522 say›l› yaz›m›z.
       g) 18.09.2008 tarih ve TN: 743964 say›l› yaz›n›z.

h) 15.10.2008 tarih ve TN: 799373 say›l› yaz›n›z.

Yan›lt›c› bir kat›l›mc›l›k ve fleffafl›kla ve meslek odalar›n›n
da bu plan›n kat›l›mc›lar›ndan oldu¤u do¤rultusundaki
yan›lt›c› propaganda çal›flmalar›na karfl›n, haz›rlanma
süreci boyunca görüfl ve katk›lar›m›z›n al›nmas›n›n söz
konusu olmad›¤› 22.08.2006 t.t. 1/1000 000 Ölçekli
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’n›n yarg› karar› ile iptal
edilmesinin ard›ndan, TMMOB’ye ba¤l› 15 meslek odas›na
gönderilen ilgi (a) yaz›n›z ile, yeni bir “kat›l›m süreci”
bafllat›lm›flt›r. Bu süreç içinde, bir yandan meslek odalar›
ile “ plana iliflkin görüfl ve önerilerini almak” ad›na
toplant›lar düzenlenirken, öte yandan plan›n onay için
‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’ne gönderilmifl oldu¤u
ö¤renilmifltir. ‹lgi (e) yaz›n›za cevaben yazm›fl oldu¤umuz
ilgi (f) yaz›m›z do¤ru bir yöntemle iflletilmeyen kat›l›mc›
sürece ve bu süreçte yaflananlara iliflkin bir özet niteli¤inde
olup, taraf›n›zdan ciddiye al›nmas›n› ve bu çerçevede
yan›tland›r›lmas›n› beklerken, ilgi (g) yan›t yaz›n›zda bu
konuya hiç ama hiç de¤inilmemifl olmas› yönetim kurulumuz
taraf›ndan üzüntüyle karfl›lanm›flt›r. Anlafl›lan o ki, kat›l›m
ve fleffafl›k ad›na yap›lan toplant›lar›n, plan›n
“tamamlanm›flt›r” denerek onay için ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Meclisi’ne gönderilmesinden sonra yap›lmas›
taraf›n›zca normal karfl›lanan bir süreçtir ve bu durum,
planla ilgili de¤erlendirmelerimizin Planlama
Müdürlü¤ünüzün, bir prosedürü tamamlam›fl görünmekten
öteye geçmedi¤inin de aç›k bir göstergesidir.

Taraf›n›zdan hiç ciddiye al›nmad›¤› ve yan›tlanmaya de¤er
bulunmad›¤› anlafl›lan ilgi (f) yaz›m›zda ifade edilen bu
durumu burada bir kez daha vurgulamakta yarar
görmekteyiz:

1/100 000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›, “1/100
000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni  Plan› revizyon
çal›flmalar› kapsam›nda sonuçlanm›flt›r.” denilerek, fiehir

Planlama Müdürlü¤ü’nün 14.07.2008 gün ve 2008-511362
say›l›  yaz›s›n›n eki olarak onay için Büyükflehir Belediye
Meclisi’ne gönderilmifltir. Bu tarih, plana iliflkin görüfl ve
önerilerimizin al›nmas› amac›yla düzenlendi¤i ifade edilen
14.08.2008 tarihli toplant› ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› 28.07.2008
tarih ve TN: 524692 say›l› fiehir Planlama Müdürlü¤ü
yaz›s›ndan  tam 15 gün öncedir. Görülece¤i üzere, fiehir
Planlama Müdürlü¤ü  önce plan› onaylanmak üzere Meclise
göndermifl; ard›ndan da, odalar›m›z› “taslak plana iliflkin
görüfl ve önerilerini almak üzere (!..)”toplant›ya ça¤›rm›flt›r.

Plan›n Meclise gönderildi¤inden habersiz olarak kat›ld›¤›m›z
bu toplant›da, meslek odalar› olarak, gerek süreç, gerek
kat›l›m anlay›fl› ve gerekse de plan hakk›ndaki görüfl ve
elefltirilerimiz ifade edilmifl; bu toplant›n›n hemen ard›ndan
da, 21.08.2008 tarih ve NT:651389 say›l› yaz›n›z ile, plana
iliflkin görüfl ve önerilerimizin bu kez “yaz›l› olarak” ivedilikle
taraf›n›za iletilmesi talep edilmifltir.

Oysa, bilindi¤i gibi, bu yaz›n›n kaleme al›nd›¤› tarihte söz
konusu 1/100 000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›
halen Meclis Komisyonu’ndad›r ve Eylül ay›n›n ikinci
haftas›nda yap›lacak ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Meclisi’nde ele al›nacakt›r. Bu durumda, süreçle ilgili bu
bilgilendirmelere geç de olsa ulaflm›fl olarak, ilgi yaz›n›z
10.09.2008 tarih ve 34.08522 say›l› yaz›m›zla yan›tlanm›fl
ve bu yaz›da sürece iliflkin yukar›daki tespitler
vurgulanm›flt›r. Bu yaz›m›z›n ard›ndan da, 14.07.2008
tarihli yaz›n›zla ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’ne
gönderilmifl olan 1/100 000 Ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni
Plan› 12.08.2008 tarihinde ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Meclisi gündemine al›nm›fl ve görüflülmüfltür. 18.09.2008
tarih ve TN:742692 say›l› ilgi (g) yaz›n›zda, “‹lgi yaz›larda
planlama sürecinin bitti¤i ve bu nedenle planlamaya katk›
verilemeyece¤i belirtilmesine karfl›n ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Meclisi, ilgi (p) karar› ile 1/1000 000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan teklifinin elefltiriler aç›s›ndan yeniden
de¤erlendirilmek üzere Müdürlü¤üne iadesine karar
verilmifltir.” ifadesinin yer almas› ise, ilgi yaz›m›z›n tarihi
ile Belediye Meclisi toplant› ve karar tarihinin göz önüne
al›nmamas›ndan kaynaklanm›fl olmal›d›r. Bizim yaz›m›z›n
tarihi 08.08.2008; Meclis toplant› ve karar tarihi ise
12.08.2008 olup, ilgi yaz›m›zda, sürecin bu noktas›nda,
plan hakk›nda meslek odalar›ndan görüfl talep etmenin
her fleyden önce hiçbir etik yan› olmad›¤› vurgulanm›flt›r.

Bu çerçevede, ilgi (g)yaz›n›zda, 08.08.2008 tarihli ilgi (f)
yaz›m›z›n Meclis karar›na karfl›n kaleme al›nm›fl oldu¤u
gibi bir ifadeye yer vermek aç›k bir yan›ltmacadan baflka
bir fley de¤ildir. Burada aç›kt›r ki, fiehir Planlama Müdürlü¤ü,
“plan tamamlanm›flt›r” diyerek plan› onay için Meclise
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gönderdi¤i tarihten bu yana sürdürdü¤ü, “göstermelik
kat›l›mc›l›k anlay›fl›n› devam ettirmekte ›srarl›d›r. Burada,
flu sorular› sormak san›r›z anlaml› olacakt›r: Plan Meclis’ten
geçse idi, acaba ilgi (f) yaz›m›za verilecek cevap  nas›l
olacakt›; bu durumda da plana iliflkin yaz›l› görüfllerimiz
gene de sorulacak m›yd›; sorulacak  ise, acaba bu kez nas›l
bir “kat›l›m “(!..) modeliyle ba¤lant›land›r›larak sorulacakt›;
ya da,  söz konusu ilgi (g) yaz›s› gene de kaleme al›nacak
m›yd›?...

fiimdi adeta deniyor ki, “Hakk›nda yaz›l› görüfl istedi¤imiz
plan aylar önce onay için Meclise gönderilmifl ve en son
ilgi yaz›m›z da, plan›n Eylül Meclisinde görüflülecek olmas›n›
gözard› ederek kaleme al›nm›fl olmas›na karfl›n, Meclis
plan› geri iade etmifltir; b›rak›n plan Meclis taraf›ndan
onaylanm›fl olsayd› ne olaca¤›n› da, plan hakk›nda yaz›l›
görüfl gönderin.” Bu yaklafl›m, kat›l›m› yaz›l› görüfle
indirgeyen, 1/100 000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan›’na
kat›l›m›n  bir iki hafta içinde yaz›ya dökülebilece¤ini
tasarlayabilecek kadar ifli ciddiye  almayan bir yaklafl›m›n
ürünüdür. Meslek odalar› bu konudaki görüfllerini 1/100
000 plan gündeme geldi¤inden bu yana defalarca ifade
etmifller; karfl›l›kl› bilgi al›flverifli ve fikir teatisi yap›labilecek
toplant›lar talep etmifller; yap›lan toplant›lar› “kat›l›m›n
yolunu açma” aç›s›ndan eksik ve yetersiz görmekle birlikte
kat›lm›fllar ve görüfllerini ifade etmifllerdir. Plan hakk›ndaki
elefltirilerimiz kat›ld›¤›m›z son iki toplant›da da dile
getirilmifl; bu çerçevede, son toplant› da, talebimiz üzerine

taraf›n›zca kayda al›nm›flt›r. Bu kay›t bantlar›, bizlere de
gönderdi¤iniz özet çözüm yerine, ciddi bir flekilde tamam›
çözüldü¤ü takdirde, bu toplant›lardaki tart›flma havas›n›
oldu¤u kadar, tart›fl›lan konular› ve  de¤erlendirmeleri de
yans›tacakt›r. Bunun yan› s›ra, ilgi (f) yaz›m›z›n son iki
paragraf›n›n, planlamaya “gerçek” kat›l›m›n gerektirdi¤i
planlama süreci  ve  gündemde olan söz konusu 1/100
000 planla ilgili görüfllerimizi yans›tmakta  oldu¤unu tekrar
vurgular;  bunun da göz ard› edilmemesini dileriz.

Sonuç olarak ve k›saca, bugüne kadar iflleyen planlama ve
kat›l›m süreçlerinde yap›lmak istenenin, “geç kalm›fl bir
prosedürü”, her fleye ra¤men, art›k -ve istense bile- ifle
yaramayaca¤›n› bile bile sürdürmekte ›srar etmekten baflka
bir anlam› olmad›¤› aç›kt›r. Bu çerçevede, göstermelik
kat›l›m, fleffafl›k, v.b. süreçlerin, bizleri de sözde içine
katarak sürdürülmekten vazgeçilmesi gere¤ini bir kez daha
vurgulamak isteriz. Bu çerçevede, bitmifl bir plan hakk›nda
uzaktan yaz›l› biçimde yap›lacak bir de¤erlendirmenin de
gerçek ve ciddi bir kat›l›mla  alakas› olamayaca¤›n›; kat›l›m›n
gerçekten istenmesi durumunda, karfl›l›kl›  bilgilenme ve
fikir al›flverifline olanak sa¤layan ve süreklili¤i olan bir
dan›flma kurulu mekanizmas›n›n oluflturulmas› gere¤ini
vurgular; bu çerçevede, konuyu tekrar de¤erlendirmenizi
dileriz. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

fiube Sekreteri

Üyelerimize Duyuru

KATILIM VE BAfiARI BELGELER‹: fiubemizin meslek içi e¤itim seminerleri ve kurslar›na kat›larak, kat›l›m ve
baflar› belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz belgelerini fiUBEM‹ZDEN (Harbiye) alabilirler.

RESM‹ GAZETEDEN: Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanm›flt›r.

17-21 Eylül 2008 tarihleri aras›nda ‹sveç’in Malmö
kentinde 5. Avrupa Sosyal Forumu gerçeklefltirildi. Av-
rupa’n›n birçok ülkesinden gelen sendikac›lar, siyasal
parti temsilcileri ve ö¤renciler sosyal foruma kat›ld›.
250’ye yak›n seminer gerçeklefltirildi. Malmö’de kent
içinde belirlenen farkl› mekanlarda yap›lan toplant›lar,
film gösterimleri, atölye çal›flmalar›, konferanslar ve
konserleri kapsayan yo¤un programa Türkiye’den 200
kifli civar›nda kat›l›m yap›ld›. Suyun Ticarilefltirilmesine
Hay›r Platformu ad›na haz›rlanan bildiriyi TMMOB

‹stanbul ‹KK Temsilcisi Makina Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi II. Baflkan› Dinçer METE sundu. 8-
9 Kas›m 2008 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefl-
tirilecek olan Uluslararas› Su Konferans›n›n bilgisi
verildi ve kat›l›mc›lar ‹stanbul’a davet edildi. 20 Eylül
2008 günü yaklafl›k 20.000 kiflinin kat›l›m›yla miting
gerçeklefltirildi. Küba, Bolivya, Norveç, Kolombiya,
Brezilya yürüyüflteki en hareketli ve renkli korteji olufl-
turdu. 6. Avrupa Sosyal Forumu 2010 y›l›nda ‹stan-
bul’da yap›lacak.

AVRUPA SOSYAL FORUMU
17-21 Eylül 2008
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2008 SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ2008 SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ

2006-2008 döneminde S‹M Belgesini yenileyen üyelerimiz 2008 - 2010 döneminde de Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i çerçevesinde kredilendirmeye esas puan da¤›l›mlar›ndan
olan meslekiçi e¤itimlerinden en az 20, en fazla 50 puan almak zorunlulu¤undad›rlar.

‹NfiAAT YÖNET‹M‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 10 Ekim 2008 Cuma
Kurs Bitifl Tarihi : 26 Aral›k 2008 Cuma
Saat : 19:00 - 21:30

Toplam : 11 Hafta (Toplam 27,5 saat)
Kurs Günü : Cuma
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

    Tarih Konu Konuflmac›

    10.10.2008 ‹fl Program› Haz›rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN

    17.10.2008 Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Müh. Murat KURUO⁄LU

    24.10.2008 ‹nflaat Yönetiminde Biliflim Teknolojileri ve Yeni Yaklafl›mlar Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN

    31.10.2008 ‹nflaat Proje Yönetiminin Temel ‹lkeleri Prof. Dr. Do¤an SORGUÇ

    07.11.2008 ‹nflaat Üretiminde Yeni Yaklafl›mlar Yrd. Doç. Dr. Gül POLAT TATAR

    14.11.2008 ‹nflaat ‹fl Güvenli¤i Yrd. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN

    21.11.2008 ‹nflaat Hukuku Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

    28.11.2008 Kamu ‹hale Sistemi ve Teklif Haz›rlama Dr. Müh. Hüseyin GENCER

    05.12.2008 ‹nflaat Sektöründe Mali Tablolar ve Yorumlama Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO⁄LU

    19.12.2008 Yap›mda ‹flgücü Sa¤l›¤› ve Verimlili¤i Dr. Melek Yeflim KURUO⁄LU

    26.12.2008 ‹nflaat Firmalar›nda Yeniden Yap›lanma Dr. Müh. Murat KURUO⁄LU

‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ‹Ç‹N ‹fi HUKUKU VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 23 Ekim 2008 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 4 Aral›k 2008 Perflembe
Saat : 19:00 - 21:30

Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat)
Kurs Günü : Perflembe
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  Tarih Konu E¤itmen

  23.10.2008 Hukuk Kavram›, Tan›m› ve ‹fllevleri, Hukukun Dallar›.
‹fl Hukukunun Konusu ve Amac›, ‹fl Hukukunun Kaynaklar›, ‹fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
Temel Kavramlar› (‹flçi-‹flveren-Alt ‹flveren-‹flveren Vekili-‹flyeri)

  30.10.2008 ‹fl Kanununun Kapsam›, ‹fl Sözleflmesinin Tan›m›, ‹fl Sözleflmesinin Türleri,
‹fl Sözleflmesinin Yap›lmas› ve S›n›rlar›

  06.11.2008 ‹fl Sözleflmesinden Do¤an Borçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  13.11.2008 ‹flçinin Borçlar›/Yükümlülükleri, ‹flverenin Borçlar›/Yükümlülükleri Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI

  20.11.2008 ‹fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih),
‹fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar›

  27.11.2008 ‹nflaat Sektöründe ‹fl Güvenli¤inin Önemi. Temel Kavramlar
Hukuksal Sorumluluklar ve Yapt›r›mlar. Ceza ve Tazminat Davalar›n›n Y. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
Süreci ve Sonuçlar›. ‹fl Güvenli¤i Mevzuat›

  04.12.2008 ‹nflaat ‹fl Kazalar›n›n Say›sal Durumu ve Karfl›laflt›rmalar. Kaza Analizleri.
Örnek Olaylar. ‹fl Kazalar›na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran›fllar. Y. Doç. Dr. U¤ur MÜNGEN
Güvenlik Önlemleri

Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI



ÇEL‹K YAPILAR “‹MO/02-2008” EMN‹YET GER‹LMES‹ ESASINA GÖRE

HESAP VE PROJE ESASLARININ GET‹RD‹⁄‹ YEN‹L‹KLER

Tarih Saat Ders Konu

07.11.2008 16.00-19.00 1. Ders Konu, Tan›m, Malzeme, Kapsam, Proje Esaslar›, Hesap Esaslar›
(Teori ve Uygulama)

14.11.2008 16.00-19.00 2. Ders Boyutland›rma Kurallar› - Çekme ve Bas›nç Çubuklar› (Teori ve Uygulama)
21.11.2008 16.00-19.00 3. Ders Boyutland›rma Kurallar› - Çekme ve Bas›nç Çubuklar› (Teori ve Uygulama)
28.11.2008 16.00-19.00 4. Ders Kirifller (Teori ve Uygulama)
05.12.2008 16.00-19.00 5. Ders Kirifller (Teori ve Uygulama)
19.12.2008 16.00-19.00 6. Ders Özel Tasar›m Problemleri (Teori ve Uygulama)

Yap›n›n Hizmet Kalitesi Esas Al›narak Tasar›m›
26.12.2008 16.00-19.00 7. Ders Özel Tasar›m Problemleri (Teori ve Uygulama)

Yap›n›n Hizmet Kalitesi Esas Al›narak Tasar›m›
02.01.2009 16.00-19.00 8. Ders Birleflim Araçlar› - Kaynaklar, Normal Bulonlar (Teori ve Uygulama)
09.01.2009 16.00-19.00 9. Ders Birleflim Araçlar› - Kaynaklar, Normal Bulonlar (Teori ve Uygulama)

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 7 Kas›m 2008 Cuma
Kurs Bitifl Tarihi : 9 Ocak 2009 Cuma
Kurs Günleri : Cuma
Saat : 16:00 - 19:00
Toplam : 9 Hafta (Toplam 27 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

Ö¤retim Üyeleri : Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER
  Doç. Dr. Filiz P‹RO⁄LU
  Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇA⁄LAYAN

Ö¤retim Yard›mc›lar› : Arafl. Gör. Dr. Kadir ÖZAKGÜL
  Arafl. Gör. Övünç TEZER

fiBO1- Kurs Bafllang›ç Tarihi : 22 Eylül 2008 Pazartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 3 Kas›m 2008 Pazartesi
Kurs Günleri : Pazartesi

fiBO2- Kurs Bafllang›ç Tarihi : 8 Ekim 2008 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 19 Kas›m 2008 Çarflamba
Kurs Günleri : Çarflamba

fiBO3- Kurs Bafllang›ç Tarihi : 17 Kas›m 2008 Pazartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 29 Aral›k 2008 Pazartesi
Kurs Günleri : Pazartesi

fiBO4- Kurs Bafllang›ç Tarihi : 3 Aral›k 2008 2008 Çarflamba
Kurs Bitifl Tarihi : 14 Ocak 2009 Çarflamba
Kurs Günleri : Çarflamba

SAP2000 KURSU - fiB01-2008 / fiB02-2008 / fiB03-2008 / fiB04-2008

Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 6 Hafta (Toplam 18 saat)
Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›

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

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

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 25 Eylül 2008 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 30 Ekim 2008 Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 5 Hafta (Toplam 15 saat)
Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›

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

SAP2000 ‹LE YAPI S‹STEMLER‹N‹N ANAL‹Z‹ - fiB01-2008 / fiB02-2008

ÖN KOfiULLAR: fiubemizce düzenlenen SAP2000 (Bafllang›ç Düzeyi) kurslar›na kat›lm›fl olmak veya SAP2000 ile basit
3 boyutlu sistemleri çözebilir durumda olmak.

Kurs E¤itmeni: Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ (‹TÜ ‹nfl. Fak.)
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Kurs Bafllang›ç Tarihi : 13 Kas›m 2008 Perflembe
Kurs Bitifl Tarihi : 18 Aral›k 2008 Perflembe
Saat : 18:30 - 21:30
Kurs Süresi : 5 Hafta (Toplam 15 saat)
Kurs Yeri : ‹nflaat Mühendisleri Odas›

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



Kurs Bafllang›ç Tarihi : 7 Ekim 2008 Sal›
Kurs Bitifl Tarihi : 14 Kas›m 2008 Cuma
Kurs Günleri : Sal›, Cuma (Haftada 2 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 - fiB01-2008 / fiB02-2008

AUTOCAD 2006 KURSU DERS ‹ÇER‹KLER‹: Autocad 2006 Çizim Ekran› • Komut Girifli, Çizim Dosyas› açma ve kaydetme
• Çizim Komutlar› ve Uygulamas› • Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar› • Ölçülendirme • Yaz› Yazma, Görüntü
Kontrol Komutlar› • Blok haz›rlama • Ç›kt› ayarlar› ve ç›kt› alma • Üç boyutlu cisimler

YAPI TASARIM KURSU

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 13 Eylül 2008 Cumartesi
Kurs Bitifl Tarihi : 27 Aral›k 2008 Cumartesi
Kurs Günü : Cumartesi

Saat : 10:00 - 13:00
Toplam : 12 Hafta (Toplam 36 saat)
Kurs Yeri : ‹MO ‹stanbul fiubesi/Harbiye

  Tarih Konu Kurs E¤itmenleri

13.09.2008 Yap›lar ‹çin Geoteknik Raporlar ve De¤erlendirilmesi Prof. Dr. Ayfer ERKEN

20.09.2008 Yap› Malzemesi Olarak Beton ve Çelik Doç. Dr. Y›lmaz AKKAYA

11.10.2008 Deprem Yönetmeli¤inde Yap› Dinami¤i ‹lkeleri Prof. Dr. Zeki HASGÜR

18.10.2008 Deprem Yönetmeli¤inde Mevcut Yap›lar›n Deprem Güvenliklerinin Prof. Dr. Zekai CELEP
Belirlenmesi

25.10.2008 Betonarme Yap›larda Tafl›y›c› Sistem Düzenlenmesi Prof. Dr. Melike ALTAN

01.11.2008 Betonarme Elemanlar›n Boyutland›r›lmas› Doç. Dr. Alper ‹LK‹

08.11.2008 Prefabrike Yap›lar›n Tasar›m› Doç. Dr. Turgut ÖZTÜRK

15.11.2008 Yap› Sistemlerinin Bilgisayar ile Modellenmesi Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ

22.11.2008 Çelik Yap›lar›n Tasar›m› Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI

29.11.2008 Betonarme Yap› Elemanlar›nda Donat› Düzenleme ‹lkeleri Y. Müh. Mustafa ALTINELLER

20.12.2008 Prefabrike Kiriflli Köprülerin Tasar›m› Prof. Dr. Metin AYDO⁄AN

27.12.2008 Deprem Etkisindeki Betonarme Yap›lar›n Tasar›m› Prof. Dr. Kadir GÜLER

10.01.2009 S›nav

‹STANBUL BÜLTEN flubemizden
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Kurs Bafllang›ç Tarihi : 2 Aral›k 2008 Sal›
Kurs Bitifl Tarihi : 16 Ocak 2009 Cuma
Kurs Günleri : Sal›, Cuma (Haftada 2 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

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

fiubemiz taraf›ndan fiiflli ilçesi Harbiye Kongre Vadisi’nin Özel Proje Alan›na al›nmas›na iliflkin plan de¤iflikli¤ine
karfl› ç›k›lan davada yürütmenin durdurulmas› karar› verilmifltir. Ayr›nt›l› bilgi: www.imoistanbul.org.tr

Üyelerimize Duyuru
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Ahflap, antik ça¤dan günümüze kadar
kullan›lmakta olan en eski yap› mal-
zemelerinden biridir. Çok eski olan
kargirden farkl› olarak modern tek-
nolojilerle üretilen ahflap çok büyük
aç›kl›klar›n afl›lmas›nda çelik ile rekabet
edebilmektedir. Merkezi Madrid’de olan
IASS (International Association for Shell
and Spatial Structures: Uluslararas›
Kabuk ve Uzamsal Strüktürler Derne¤i)
bünyesinde oluflturulmufl 19 Çal›flma
Grubundan biri olan 12 nolu ‘Ahflap
Uzamsal Strüktürler’ adl› grup, ahflap
malzemeyi ve ahflab›n ça¤dafl kullan›m› konular›n›
araflt›rmaktad›r.
Ahflap Osmanl› Mimarisinde yayg›n olarak kullan›lm›flt›r.
Anadolu’da da tümüyle ahflap 2800 y›ll›k Gordion
Tümülüsü’nün yan› s›ra Selçuklulardan ve Osmanl›-
lardan kalma 700 y›ll›k ahflap camiler vard›r. Do¤u
Akdeniz Bölgesinde evler hala öncelikle ahflap olarak
infla edilmektedirler. Ayr›ca 100m boy, 30m en ve 8
kat ile dünyan›n en büyük ahflap binas› da ‹stanbul’da
Büyükada’dad›r. Bütün bu olgular Uluslararas› Ahflap
Sempozyumunun ülkemiz yönünden tarihi arka fonunu
oluflturmaktad›r.
Ahflap Sempozyumunun amac› dünyan›n her taraf›ndan
ahflap yap› uzmanlar›n› bir araya getirerek ülkelerinde
geçmiflte ve günümüzde ahflab› ne flekilde kullan-
d›klar›n› aç›klamalar› için uluslararas› bir platform
oluflturmakt›r. Sempozyumun Baflkan› olan Prof. Dr.
‹hsan MUNGAN yapt›¤› temaslar sonucunda Japonya,
‹ngiltere, Almanya, Avusturya, ‹sviçre ve ‹talya’dan
ahflap uzman› olarak tan›nm›fl mühendis ve mimarlar›n
Sempozyuma bildiri ile kat›lmalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu
duyuru ile, ilgilenen di¤er uzman ve araflt›rmac›lara
Sempozyum kapsam›nda afla¤›da s›ralanan konu-
larda bildiri sunmalar› için ça¤›r›da bulunulmaktad›r:
• Strüktürel tasar›mda ve iç mekan tasar›m›nda ahflap,
• Ahflab›n tahrip edilmeden denenmesi ve

s›n›fland›r›lmas›,
• Dayan›kl›l›k ve yang›na karfl› direnç,
• Ahflab›n korunmas› için kullan›lan kimyasallar,

• Ahflap yap›lar›n tasar›m konsepti,
• Büyük aç›kl›kl› ahflap çat›lar ve bina

örtüleri,
• Ahflap köprüler,
• Tutkall› lamine ahflap strüktürler,
• Ahflap strüktürlerin tasar›m

yöntemleri ve ba¤lant›lar›n
oluflturulmas›, yönetmelikler,

• Ahflap strüktürlerin deprem
etkisindeki davran›fl› ve dayan›m›,

• Ahflap strüktürlerin restorasyonu,
• Ahflab›n tarihi ve ça¤dafl kullan›m›yla

ilgili vaka çal›flmalar›.
Haliç Üniversitesi’nin yerel düzenleyici oldu¤u, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yan› s›ra IASS,
‹skoçya’daki Napier Üniversitesi CTE (Centre for Timber
Engineering: Ahflap Mühendisli¤i Merkezi) ve ‹ngiltere
Nottingham Trent Üniversitesi’nin de düzenleyici olarak
kat›ld›¤›, ayr›ca fiubemizin de destek verdi¤i Sem-
pozyum 25-27 Haziran 2009 günlerinde ‹stanbul’da
yap›lacakt›r. Sempozyumun yeri bildirili kat›l›mc› say›-
s›na ba¤l› olarak daha sonra saptanacak ve kay›t için
gerekli di¤er bilgilerle birlikte sempozyumun web
sayfas›nda duyurulacakt›r:
www.haliç.edu.tr/timbersymposium2009
Sempozyuma bildiri ile kat›lmak üzere, e- posta ile
afla¤›daki üç adrese ‹ngilizce yaz›lm›fl bildiri özeti
göndermek için son tarih 15 Aral›k 2008’dir. Özetler,
baflkanl›¤›n› Nottingham Trent Üniversitesi ö¤retim
üyesi ve IASS’nin 12 nolu Çal›flma Grubu Baflkan›
Prof. Dr. John CHILTON’un baflkanl›¤›ndaki uluslararas›
bilim kurulu taraf›ndan de¤erlendirilecek ve sonuç 27
fiubat 2009 tarihine kadar özet sahibine bildirilecektir.
Sunum ve yay›n için kabul edilen özetlerin ‹ngilizce
yaz›lacak olan tam bildirilerinin afla¤›daki adreslerin
üçüne de e-posta ile gönderilmesi için son tarih ise
20 Nisan 2009’dur.

Sempozyum Baflkan›: imungan@halic.edu.tr
Sempozyum Eflbaflkan› ve Bilim Kurulu Baflkan›:
john.chilton@ntu.c.uk
Sempozyum Sekreteri: lerzanaras@halic.edu.tr

ANT‹K‹TEDEN GÜNÜMÜZE AHfiAP YAPILAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
25-27 Haziran 2009

‘Meslekte 40 Y›l’ Yeme¤i
Odam›z›n kurulufl günü olan 19 Aral›k’ta her y›l geleneksel olarak düzenledi¤imiz ‘Meslekte 40 Y›l’ yeme¤ini

19 Aral›k 2008 Cuma günü Maslak Sheraton-‹stanbul Otel’de gerçeklefltirece¤iz. Bu y›l meslekte 40 y›l›n›
dolduran 1968 mezunlar›na onur belgeleri ve plaketleri, 1983 mezunlar›na ise onur belgeleri verilecektir.

Davetiye ve bilgi için: ‹MO ‹stanbul fiube ve temsilcilikleri

Üyelerimize Duyuru
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3. KÖPRÜ KENTE, KENTL‹YE, ÇEVREYE VE DO⁄AYA KARfiI

SUÇTUR!

Üçüncü Köprü Yerine Yaflam Platformu olarak, 22 Mart 2008
Dünya Ormanc›l›k Günü’nde Sar›yer Havantepe’de yapt›¤›m›z
aç›klamadan bu yana; 10 May›s’ta Sar›yer Merkez’de,

21Haziran’da Rumelikava¤›’nda, 19 Ekim’de Tarabya’da

‹stanbul Bo¤az›’na yap›lacak 3. köprünün kente, çevreye ve
do¤aya karfl› suç oldu¤unu ‹stanbul halk›yla beraber duyurduk.
Buna ra¤men Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 26 Ekim Pazar
Günü TV 8 televizyonunda yay›nlanan “Sa¤duyu” program›nda
yapt›¤› aç›klamalarda; “2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda 3. köprü için
ihaleye ç›kacaklar›n› beyan ederek, ancak ‹stanbul’a ait

mevcut hiçbir plan›n buna izin vermedi¤ini ve bu nedenle
gerekli plan düzenlemelerinin de yap›laca¤›n›”  ikrar etmifltir.
Böylece Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, planc›lar›n ve plan
onay mercilerinin iradelerine ipotek koymaktad›r.
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n bu aç›klamas›; 22 Mart
2008’de Sar›yer, Havantepe’de yapt›¤›m›z bas›n
aç›klamam›zdaki “Bu bize olas› bir ÇED raporunun da do¤ru
sonuç vermeyece¤ini göstermektedir. ÇED raporlar›nda

uygulanan genel ve sakat mant›¤›n bu köprüye de esasen

izin verece¤i fleklinde bir endifle bulunmaktad›r.” Tespitimizin
do¤rulu¤unu göstermektedir.
Ayr›ca daha önceki aç›klamalar›m›zda da belirtti¤imiz gibi;
• Üçüncü köprü t›pk› ilk iki köprü de oldu¤u gibi ‹stanbul’un
trafik sorununu çözmeyecek, yeni çözümsüzlükler üretecektir.
Bir yandan ‹stanbul kuzey kesimi ormanlar›nda usulsüz
yerleflimi teflvik ederken, di¤er yandan çevre ve ba¤lant›
yollar› güzergâh›ndaki mevcut yerleflimlerde yaflayan
insanlar›n, kamulaflt›rma gibi nedenlerle, mahallelerinden
zorunlu göç etmelerine neden olacakt›r.

• ‹stanbul 3 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu’nun 15.11.1995 tarih ve 7755 numaral›; “‹stanbul
Kuzey Kesimi - Karadeniz Kufla¤› Do¤al S‹T Alan›” ilan›nda,
gerekçelerden biri olarak, “bu bölgedeki do¤al varl›klar›n

ve ekolojinin korunabilmesi için söz konusu alanlarda

yerleflimi özendirebilecek yol, köprü (3. Bo¤aziçi Köprüsü)

turizm tesisleri gibi kararlara yer verilmemesi… ilkesi, …

temel ilke olarak belirlenmifltir” denilmektedir.
• 3. köprünün yap›m› Türkiye’nin de taraf oldu¤u; Dünya
Kültürel ve Do¤al Miras›n›n Korunmas›na Dair Sözleflme (1972-
PAR‹S), Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaflama Ortamlar›n›
Koruma Sözleflmesi (1979-BERN) ve Biyolojik Çeflitlilik
Sözleflmesi (1992-R‹O) gibi uluslararas› sözleflmeler ile Avrupa
Kentsel fiart›’na da ayk›r›d›r.
• “3. Bo¤az Köprüsü sorunu karfl›s›nda da, Hükümetin

birbirine uymayan ve Belediye Baflkanlar›n›n zamanla

farkl›laflan aç›klamalar› ...” nedeniyle “kentin kuzeyine
çekilmifl olan ormanlar, yaban›l alanlar ve tar›m alanlar›, ...
arsa spekülasyonlar›n›n, ticari ve siyasi rant›n, sözde planl›
yerleflimlerin veya kaçak yap›laflmalar›n, ticaret alanlar›n›n
v.b. sald›r›s›na, aç›lacakt›r.”
Her geçen gün daha da içinden ç›k›lmaz bir duruma gelen
‹stanbul tafl›t trafi¤ini kal›c› kargaflaya dönüfltürecek olan 3.
köprüyü, trafik için çözüm gibi göstererek, ticari ve siyasi
rant peflinde olanlar; ‹stanbul halk›’n›n tüm uyar›lar›na,
mevcut planlara, S‹T kararlar›na, uluslar aras› sözleflmelere
ra¤men, kente, çevreye ve do¤aya karfl› ›srarla suç ifllemeye
ve suç say›lan eylemi övmeye devam etmektedirler.
Gere¤i için kamuoyuna ve tüm ilgililere duyururuz.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ YER‹NE YAfiAM PLATFORMU

RANT KÖPRÜSÜNE HAYIR / 19-27 Ekim 2008

fiubemize ba¤l› Kad›köy ve Bak›rköy temsilcilikleri,
Edirne, K›rklareli, Lüleburgaz, Silivri temsilcilik çal›flan-
lar›m›z›n ve fiubede çal›flan tüm personelin kat›ld›¤›
“Hizmet ‹çi E¤itim” 25 Ekim 2008 tarihinde fiubemizde
gerçekleflti. fiube sekreterimiz Rezan BULUT’un aç›fl
konuflmas›yla bafllayan e¤itimde Oda kay›t belgeleri,
sicil durum belgeleri gibi belge verilmesi ve Oda üyelik
ifllemlerine iliflkin haz›rlanan sunum fiube çal›flanlar›-
m›zdan Bilge GÜRSES ÖZGÜL taraf›ndan aktar›ld›.
Üye hizmetlerinin daha iyi ve en verimli flekilde yü-

rütmek ad›na yap›lan hizmet içi e¤itim çal›flmas›nda,
karfl›lafl›lan sorunlar tart›fl›ld›.

H‹ZMET ‹Ç‹ E⁄‹T‹M / 25 Ekim 2008

fiubemizin de içinde yer ald›¤›, Üçüncü Köprü Yerine Yaflam Platformu, ‹stanbul Bo¤az› için yap›lmak istenen
üçüncü köprüyü protesto etmek için 19 Ekim 2008’de Hac›osman’dan Tarabya Meydan›’na yürüyüfl gerçeklefltirdi. Yürüyüfl sonras›

yap›lan bas›n aç›klamas›nda “Köprü demek, son kalan su havzalar›n›n da yap›laflmaya aç›lmas› ve zaten iyice azalm›fl olan SU
KAYNAKLARIMIZIN SONU demektir. Köprü demek, daha fazla özel araç, daha fazla otoban demektir. 3. Köprü demek, kilitlenmifl bulunan

fiEH‹R‹Ç‹ ULAfiIMIN FELÇ OLMASI demektir.” dendi. Konuya iliflkin 27 Ekim 2008 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas› ise afla¤›dad›r.

BASINA VE KAMUOYUNA: SUÇ DUYURUSU!

ULAfiTIRMA BAKANI B‹NAL‹ YILDIRIM SUÇ ‹fiLEMEYE, SUÇU VE SUÇ SAYILAN EYLEM‹ ÖVMEYE DEVAM ED‹YOR!

27 Ekim 2008



VEFAT
2366 sicil numaral› üyemiz Mehmet Teoman AKKEM‹K 25 Temmuz 2008’de; 8395 sicil numaral› üyemiz Varol NURAL

13 A¤ustos 2008’de; 17593 sicil numaral› üyemiz Süleyman GÖKÇE 19 Eylül 2008’de; 4123 sicil numaral› üyemiz
Mahmut fievket ÜÇKARDEfi 15 Eylül 2008’de; 2891 sicil numaral› üyemiz fierafettin KÖKSÜREN 20 Ekim 2008’de;
10584 sicil numaral› üyemiz Ercan GÜNAL 20 Eylül 2007’de; 34973 sicil numaral› üyemiz O¤uz Cem ÇEL‹K’in efli

Serpil ÇEL‹K 12 Eylül 2008’de; 12805 sicil numaral› üyemiz Hasan SÖNMEZ’in annesi Fatma Han›m 9 Ekim 2008’de;
43962 sicil numaral› üyemiz Ali Mutlu KÖYLÜO⁄LU’nun annesi Senem Han›m 31 Ekim 2008’de;

19067 sicil numaral› üyemiz Mustafa ANGIN’›n babas› Osman Bey 18 Temmuz 2008’de vefat etmifltir.
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi olarak tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

43807 sicil numaral›, fiube yönetim kurulu yedek üyemiz Hasan ÜNAL, fierife KÖSE ile 5 Ekim 2008’de;
58762 sicil numaral› üyemiz Mehmet PATIR, Hicran HUSSU ile 10 Ekim 2008’de;

60823 sicil numaral› üyemiz Halil ‹brahim POLAT, Gaye NALDELEN ile 11 Ekim 2008’de;
70151 sicil numaral› üyemiz Kemal VAROL, Gamze GÜRBÜZ ile 4 Ekim 2008’de evlendi.

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

‹STANBUL BÜLTENflubemizden

45say› 98/2008

Odam›z ad›na fiubemiz ve ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Gaziantep fiubesi’nin 2009 Ekim ay›nda düzenleyece¤i
3. Çelik Yap›lar Sempozyumu’nun birinci düzenleme
kurulu toplant›s› 27.10.2008 tarihinde fiubemizde
yap›ld›. Bu toplant›da sempozyumun düzenleme kurulu,
bilim ve dan›flma kurulu oluflturulup, sempozyumun

konu bafll›klar› ve temalar› belirlendi.
Toplant›ya Prof.Dr. Erdo¤an UZG‹DER, Doç.Dr.Filiz
P‹RO⁄LU, Yrd.Doç.Dr. B.Özden ÇA⁄LAYAN, fiube bafl-
kan›m›z Cemal GÖKÇE, Gaziantep fiube baflkan› Mete-
han GÜNDÜZ, fiube sayman üyemiz Nusret SUNA ve
fiube sekreterimiz Rezan BULUT kat›lm›fllard›r.

3. ÇEL‹K YAPILAR SEMPOZYUMU 1. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
27 Ekim 2008

2008 SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ BÖLGESEL MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ2008 SONBAHAR-KIfi DÖNEM‹ BÖLGESEL MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ

Kurs Bafllang›ç Tarihi : 28 Kas›m 2008 Cuma
Kurs Bitifl Tarihi : 30 Kas›m 2008 Pazar
Kurs Günü : Cuma-Cumartesi-Pazar

Toplam : 18 saat
Kurs Yeri : Ezgi Resort Otel, Dere Mah.

  Edirne Bay›r› Mevkii - Lüleburgaz

2006-2008 döneminde S‹M Belgesini yenileyen üyelerimiz 2008 - 2010 döneminde de Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama Tescil Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i çerçevesinde kredilendirmeye esas puan da¤›l›mlar›ndan
olan meslekiçi e¤itimlerinden en az 20, en fazla 50 puan almak zorunlulu¤undad›rlar.

Gün Konu E¤itmen

28.11.2008 Cuma Beton ve Donat›l› Betonun Temel Malzeme Özellikleri, Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER
Saat: 9:00-12:00 Üretimi ve Denetimi
28.11.2008 Cuma Betonarme Yap›larda Derzler Y. Müh. Mustafa ALTINELLER
Saat: 13:00-16:00
29.11.2008 Cmt. Deprem Etkisindeki Betonarme Yap›lar›n Tasar›m› Prof. Dr. Kadir GÜLER
Saat: 9:00-12:00
29.11.2008 Cmt. Deprem Yönetmeli¤inde Do¤rusal Olmayan Yöntemler Prof. Dr. Zekai CELEP
Saat: 13:00-16:00
30.11.2008 Pazar Çerçeve Türünden Prefabrike Yap›lar ‹nfl Müh. Günkut BARKA
Saat: 9:00-12:00
30.11.2008 Pazar Çelik Yap›larda Tafl›y›c› Sistem Düzenlemesi Prof. Dr. Cavidan YORGUN
Saat: 13:00-16:00
30.11.2008 Pazar Test S›nav›
Saat: 16:30-18:00
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