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1. Alt komisyonların son haline gelmesi ve ilerlemelerle ilgili görüşmeler
- 02.08.2018 tarihinde gerçekleşen TDV-DMK Yürütme Kurulu toplantısında alt
komisyonların koordinatörleri belirlenmiş olup, 16 komisyonun çalışması ve alt
grupları ile ilgili detaylar bu toplantıda Sinan Akkar tarafından aktarıldı. İşbu alt
komisyonlar ve koordinatörler aşağıda belirtilmiştir
a) Özel Konularda Tasarım ve Gözetim Kontrolü (Mustafa Erdik)
b) Deprem Yer Hareketleri (M. Betül Demircioğlu)
c) Yapısal Analiz ve Tasarım (Ömer Ülker)
d) Yapısal Olmayan Elemanlar (Bahadır Şadan)
e) Betonarme (Kutay Orakçal)
f) Önüretimli Betonarme (Ercan Yüksel)
g) Çelik ve Hafif Çelik (Oğuz Cem Çelik)
h) Yığma Binalar ve Tarihi Yapılar / Cem Demir
ı) Ahşap Yapılar (Gülten Gülay)
i) Yüksek Yapılar (Nuray Aydınoğlu)
j) Yalıtımlı Binalar (Cüneyt Tüzün)
k) Mevcut Bina Değerlendirme Güçlendirme (Alper İlki)
l) Geoteknik (Gökçe Tönük)
m)Basitleştirilmiş Tasarım Kuralları / Alper İlki
n)Deprem Performansı Sınıflandırma Sistemi (Sinan Akkar)
o) Can Damarı Sistemleri ve Kritik Altyapılar(Sanayi tipi yapılar, sıvı depolama tankları
ve boru hatları) (Eren Uçkan)
- Sinan Akkar, alt komisyonlarla ilgili Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) ile
de temasa geçildiğini, TDMD’nin komisyonlara koordinatör bazında destek
vermeyeceğini, bununla beraber ortak proje (örnek TÜBİTAK projeleri) için
çalışılabileceğini belirtti. TDMD’nin bu konuda olumlu olduğunu belirtti.
- Sinan Akkar, alt komisyonların bu aşamadan sonra koordinatörleri vasıtasıyla kendi
aralarında toplanarak proje ve araştırma konularında çalışmalara başlayabileceklerini
belirtti.
- Bu şekilde yapılacak çalışmaların TDV altında paylaşılmasının görünürlük bakımından
daha uygun olacağı görüşü toplantıya katılan tüm üyeler tarafından paylaşıldı.
2. TDV Başkanlığı üstünden yeni bina deprem yönetmeliği ile ilgili görüşlerini AFAD
Başkanlığı’na iletilmesi konusu görüşüldü.
- Tekil başvurular yerine bu şekilde TDV Başkanlığı üzerinden gönderilen başvuruların
daha etkili olacağı toplantıya katılanlar tarafından belirtildi.
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3. 9. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (9UDMK) hazırlıkları ile ilgili konuşuldu
- Sinan Akkar, Alper İlki’nin gönderdiği taslak konferans takvimini toplantıya katılanlarla
paylaştı. Bu taslak e-posta olarak tüm TDV-DMK Yürütme Kurulu üyelerine Sinan Akkar
tarafından toplantı sonrası gönderilerek, üyelerin görüşlerinin 1 Ekim’e kadar iletmeleri
istendi.
- Aynı tarihe kadar (1 Ekim 2018) TDV-DMK Yürütme Kurulu üyeleri 9UDMK’da yer alacak
tematik konular (en fazla iki tematik konu) ile ilgili de görüş bildirecekler.
4. TDV-DMK Yürütme Kurulu bir sonraki toplantısı için Çiğdem Çankaya’nın web
üzerinden bir anket düzenleyerek tarih belirlenmesine karar verildi.

