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TDV Deprem Mühendisliği Komitesi Yürütme Kurulu Toplantı Notları
Tarih
Yer
Saat

:02.08.2018
:İTÜ Konferans Salonu
:16:00

1. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Geliştirme Komisyonları üzerinden tek tek geçilerek
her komisyon için yeni isimler önerilerek komisyonları koordinatörleri belirlendi.
2. Bina derecelendirilmesi konusu hakkında bilgiler aktarılıp, konu ile ilgili detaylar
paylaşıldı.
3. 9 UDMK ile ilgili hazırlıklarda Alper İlki ve Gökçe Tönük’ün destek vereceği bilgisi
paylaşıldı.
*Yaklaşık 6 ay öncesinde en geç duyuru yapılması gerekliliği vurgulandı.
*Düzenleme kurulunun belirlenmesi, konferans tarihinin netleşmesi, konferans
temalarının belirlenmesinin önemi tartışıldı.
*Konferans takviminin, bilim ve danışma kurulu üyeleri olan hakemlerin
belirlenmesinin gerekliliği dile getirildi.
*Gökçe Tönük geçmiş konferanslarla ilgili bilgi aktardı.
*Geçmiş dönemde 11 davetli konuşmacı, M.Erdik oturumları, 5 günlük süreçte 150
konuşma 20/21 oturum gerçekleştiği bilgisini aktarıldı.
*İMO nun konferans ile ilgili destek verebilecekleri konular aktarıldı.
* Alper İlki düzenleme komitesi seçilmesini önerdi.
*Maddi konularda İMO dan bilgi alınabileceği, normal katılımın 250 TL, öğrenci
katılımının (lisans / Yüksek lisans) 100 TL olabileceği konusu paylaşıldı.
*Konferans ile ilgili olarak Gökçe Tönük, Alper İlki, Kadir Güler ve Sinan Akkar’ın
destek olabileceği bilgisi aktarıldı.
* Rıfat Yarar konuşmacısını seçmenin gerekliliği konuşuldu.
*İlk duyuru ve temanın Ocak 2019 tarihinde olması gerekliliği vurgulandı.
* Ödüllerin ne şekilde verileceği konusu gündeme gelip, tekrar konuşulmak üzere
üzerinden geçildi.
4. TDMD’den bir kişinin UDMK’ya destek vermesi gerekliliği konuşuldu.
5. Sinan Akkar’ın maille listeyi Haluk Sucuoğlu’na göndermesi konusu kararı alındı.
6. Web sayfası’na Mine Betül Demircioğlu Tümsa’nın destek vermesine karar verildi.
7. Mevcut üye listesinin gözden geçirilmesi konusunda Gökçe Tönük ve Çiğdem
Çankaya’nın birlikte çalışmasına karar verildi.
*Üye olup, çok aktif olmayan üyelerimizi belirleyip, belki onursal üyelik verilmesinin
uygun olabileceği konuşuldu.
*Tüm üyelerinin iletişim bilgilerinin tekrar güncellenmesi gerekliliğine karar verildi.
*Web sayfasında belki üyelik için yeni bir sayfa açılıp, güncellenme yapılabileceği
konuşulup, IMO’nun genel duyurularına da bu bilginin konulabileceği bilgisi aktarıldı.
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8. Yeni üyelikler için bağış olarak bir üyelik ücreti alınabilir mi konusu gündeme getirildi.
9. Dilek ve temenniler paylaşıldı.
10. 20 Eylül 2018 saat 16:00 bir sonraki toplantı için en uygun tarih olarak belirlendi.

