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Bültenin yegâne gündemi olan inflaat bilimi ve inflaat biliminin
oluflturdu¤u sektör ülkemizin ekonomik yap›s› içerisinde
önemli bir yere sahip. Ayr›ca birçok sektörle de do¤rudan
ba¤lant› içerisinde. ‹nflaat biliminin, ekonomik verileri
etkileyen en önemli unsurlardan birisi oldu¤unu söylemek
için ülkemizin geçmifline göz atmak dahi tek bafl›na yeterli.
Yak›n tarihimiz incelendi¤inde inflaat sektörünün, geçmiflten
bugüne ekonominin lokomotifi oldu¤u aç›k bir biçimde
görülüyor. Ayr›ca dünya tarihi de ekonomileri duraklamaya
giren ülkelerin öncelikle inflaat sektörünü canland›rarak
ekonomilerinin güçlenmelerini sa¤lama çabalar›n›n ve
baflar›lar›n›n örneklerini içeriyor.

‹nflaat bilimi kuflkusuz ki, sadece ekonomik verileri etki-
lemiyor. Toplumsal hayat›m›z›n da hemen hemen her bölü-
münde yer edinmifl durumda. ‹nflaat biliminin ortaya ç›kar-
d›¤› eserler kimi zaman yuvam›z, kimi zaman iflyerimiz, kimi
zaman da ulafl›m›m›z› sa¤lad›¤›m›z yerler olarak karfl›m›za
ç›k›yor.

‹flte bu toplumsal gerçekler, inflaat biliminin toplumsal ve
ekonomik hayatla olan ba¤›, inflaat mühendisli¤i mesle¤inin
genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lama, meslek
bütünlü¤ünü ve disiplinini koruma amaçlar›yla meslek odas›
kurulmas› ihtiyac›n› do¤urmufl. Oda, bu ihtiyac›n sa¤lanmas›
için kurulmufl bir kamu kurumu niteli¤inde meslek örgütü.
Odan›n bu ifllevi Anayasan›n 135.maddesinde, 6235 say›l›
kanunda, bu kanuna istinaden ç›kar›lm›fl olan Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i Yönetmeli¤i ve Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Ana Yönet-
meli¤i’nde de aç›klanm›fl.

6235 say›l› Kanunda TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi’nin kurulufl amaçlar›, “Mühendislik mesle¤inin
genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek
mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk olan iliflkilerinde dürüst-
lü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere meslek disiplini ve ahlâk›n›
korumak için gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faaliyetler-
de bulunmak, meslek ve menfaatleriyle ilgili ifllerde resmî

rakamlarla iflbirli¤i yaparak gerekli yard›mlarda ve tekliflerde
bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat› normlar›, fennî
flartnameleri incelemek ve bunlar hakk›ndaki görüfl ve dü-
flünceleri ilgililere bildirmek” olarak say›lm›fl.

Sadece kanun koyucunun bu ifadesinden dahi mesleki geli-
flimin ne kadar önemli oldu¤u ortaya ç›k›yor. Dolay›s›yla
mesle¤i icra eden inflaat mühendislerinin geliflim ve de¤ifli-
¤imin içerisinde olmalar›, kendilerini sürekli yenilemeleri,
Odan›n da meslek mensuplar›n› bu de¤iflim ve geliflimin içe-
risinde tutmas› gerek teorik gerekse pratik bak›mdan zorunlu.

Öte yandan, inflaat mühendisinin sürekli geliflim ve de¤iflim
içerisinde olan mesleklerindeki yenilik ve bilgileri güncel
bir biçimde takip etmesi ve kendisini tazelemesi, sadece
mesle¤ini bilmesi de tek bafl›na yeterli de¤il. Mesle¤ini icra
ederken bulundu¤u konum, iflçilerle iliflkisi ifl hukukunu
bilmesini gerektirmekte, idareyle olan iliflkisi idari mevzua-
t› bilmesini zorunlu k›lmaktad›r. ‹nflaat mühendislerinin
uygulamada üstlendikleri görevler bunun gibi birçok alan
hakk›nda bilgi sahibi olmas›n› gerektirmekte.

Böyle bir faaliyet de sürekli olarak bilgiyi tazelemeyi gerekli
k›l›yor. Meslek mensuplar›na bilgiyi ve yenilikleri sunmak
görevi de Odaya düflüyor.

Odan›n, meslek mensuplar›na do¤rudan do¤ruya ulaflmas›n›
sa¤layan bültenin tüm bu amaçlar›n tesisinde büyük bir
önemi mevcut. Bültende mesleki geliflimi sa¤layan yeni
bilgilere yer verilmekle beraber, ço¤u zaman tecrübeli
meslektafllar›n bilgi ve birikimlerini genç meslektafllara
aktarmalar›na da imkân tan›n›yor ki, bu aktar›m mesle¤in
geçmifle göre ilerleyebilmesini sa¤lamak için hayati bir
öneme sahip. ‹nflaat mühendisli¤i mesle¤inin uygulay›c›lar›
ve onlar›n tecrübeleri meslek tarihinin verilerini oluflturuyor.

‹flte tüm bunlar›n temini için ç›kar›lan ‹MO ‹stanbul Bülteni’nin
100. say›s›na ulaflt›k. Umar›z bülten, nice 100 say›larla mes-
le¤e hizmet etmeye devam eder.
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