
Toplan  Takvimi (son tarihler):
14 Şubat 2011 Sunuş özetlerinin gönderilmesi 

18 Nisan 2011 Kabul edilen sunuş özetlerinin duyurulması

2 Mayıs 2011 Ka lımcı kayıtlarının tamamlanması

14-15 Mayıs 2011 Toplan

Düzenleme Komitesi
Şevket Özden, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Komite Sekreteri

Sinan Al n, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

Erdem Canbay, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Alper İlki, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Kutay Orakçal, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Züber Akgöl, İnşaat Mühendisleri Odası

İle şim
Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplan sı - 2011

Kocaeli Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Umu epe Yerleşkesi

Kocaeli

E-posta: ymlt@imo.org.tr

Web: www.imo.org.tr/ymlt

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası

Kocaeli Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ulusal 
Yapı Mekaniği 
Laboratuvarları Toplan sı

14-15 Mayıs 2011

Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli emexotel

İzmit - Kocaeli

ymlt@imo.org.tr

www.imo.org.tr/ymlt



devam etmekte olan ya da planlama aşamasında olan araş rmalar olmasından dolayı 
ka lımcıların her türlü değerlendirmesinin projenin geleceği açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir.  İlave olarak ülkemiz yapı mekaniği laboratuvarlarının ortak çalışmalar 
yapması, kapsamlı projelerin ortaya konulması, bazı olanakların ortak kullanımı, yeni 
teknolojiler ile geliş rilmiş ekipman ve sistemler hakkında bilgi edinilmesi, genç 
araş rmacılara yeni ufuklar açacak r. Bunun yanında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
bünyesinde mevcut olan veya kurulması planlanan laboratuarların değerlendirilmesi 
imkanı da bulunmuş olacak r.

Toplan  Tarihi, Konaklama
“Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplan sı - 2011” 14-15 Mayıs 2011 (Cumartesi-
Pazar) tarihinde Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde 
yapılacak r. Kocaeli emexotel’deki toplan , sunuş ve tar şmaların bütün ka lımcılar 
tara ndan izlenebileceği 250 kişilik toplan  salonunda yapılacak r.  Otelde bir, ve iki 
kişilik odalarda konaklama, öğle ve akşam yemeği bulunmaktadır.  Verilen aralarda 
araş rmacıların bir araya gelip toplanabilecekleri alanlar ve özel toplan lar için mini 
toplan  salonları sağlanabilecek r.  Yapı Mekaniği dalında deneysel araş rma yapan 
araş rmacıları bir araya ge recek bu toplan  süresince tüm ka lımcıların otelde 
konaklamaları beklenmektedir.

Ka lım
Toplan  ülkemizdeki tüm yapı mekaniği laboratuvarlarındaki araş rmacılara, çalışanlarına 
ve ilgi duyan inşaat mühendislerine açık r. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
toplan ya ka lacak genç araş rmacılara sınırlı sayıda ka lım desteği sağlayabilecek r.  
Sunuşlu veya yalnızca izleyici olarak toplan ya ka lacak genç araş rmacılar istemeleri 
durumunda ka lım destek formu doldurabilirler. Yeni başlayacak veya halen yürüyen 
araş rmaların tar şılacağı bu toplan ya özellikle yeni araş rma laboratuvarı kurmayı 
planlayan üniversitelerin ka lması beklenmektedir.  Kongreye izleyici olarak ka lmak 
isteyenlerin kayıt formunu doldurarak yazışma adresine göndermeleri durumunda 
kendilerine kongre programı ile lecek r.

Yazım Kuralları
Sunuş Öze  yazım kuralları ve diğer basılı materyal için:     
www.imo.org.tr/ymlt

Amaç
Bugün Ülkemizdeki birçok İnşaat Mühendisliği Bölümünde “Yapı Mekaniği Laboratuvarı” 
bulunmakta ve bu laboratuvarlarda deneysel araş rmalar yürütülmektedir. Yapı 
sistemleri ve elemanlarının incelenmesinden, onarım veya güçlendirme gereksinimi 
bulunan yapı veya yapı elemanlarının testlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu 
araş rmalar mühendislik bilgimize önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak, bu araş rma 
laboratuvarları arasında yeterli ve düzenli bir ile şimin olmaması, araş rmacıların 
kendi dışlarında gelişen, belki de kendi araş rmalarının tekrarı olan çalışmalardan 
genelde haberdar olamamalarına neden olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yeni 
bir araş rmanın planlanması ve yürütülmesi aşamasında yeterli tar şma ve eleş ri 
zemininin oluşmaması da araş rmadan beklenen hedeflerin gerçekleşmesini 
önlemekte, genelde de sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Bu ih yaçlarla başla lan 
Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplan sının ilki 2001 yılında Ankara TÜBİTAK’da, 
ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleş rilmiş r. İki yıllık aralıkla 
gerçekleş rilen bu toplan lara elde olmayan nedenlerle bir süreliğine ara verilmiş r. 
Son toplan dan bu güne kadar geçen süreçte ülkemiz yapı mekaniği laboratuvarlarında 
çalışan araş rmacıların bu toplan ların sürekliliği yönündeki istekleri, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Yöne minin bu toplan ların İnşaat Mühendisliği bilgi birikimine 
yapacağı önemli katkıya duyduğu inançla birleşmiş olup “Yapı Mekaniği Laboratuvarları 
Toplan sı”nın üçüncüsü 2011 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ça sı al nda 
düzenlenecek r.

Önceki toplan larda olduğu gibi bundan sonra da Yapı Mekaniği Laboratuvarlar 
Toplan sında sunulacak çalışmalar sadece devam etmekte olan ya da planlama 
aşamasında olan araş rmalar olacak r. Tamamlanmış araş rmalara yer verilmeyecek r. 
Toplan da sunuşlar olabildiğince kısa tutulacak tar şmaların uzun bir süreçte yapılmasına 
olanak sağlanacak r.  Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplan sı, deneysel araş rma 
yapan araş rmacıların tanışmaları ve diğer laboratuvarlarda yapılan araş rmalar 
hakkında bilgilenmelerini sağlayabilecek r. Toplan da sunulacak araş rma konularının 
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