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        Dönem Yönetim Kurulumuz iki y›ll›k çal›flma
dönemini geride b›rakt›. Bize vermifl oldu¤unuz yönetim
görevini; mesle¤imize, meslektafllar›m›za, ülkemize ve
kentimize yarafl›r bir flekilde yapmaya çal›flt›k. ‹nflaat
mühendisli¤inin evrensel çal›flma kurallar›, bizim de
kurallar›m›z oldu. Do¤ruluk, dürüstlük ve güvenirlilik, insan
yaflam›na ve geliflimine olan sayg›, hakkaniyet, aç›kl›k,
yeterlilik ve sorumluluk anlay›fl›na ba¤l› olarak
çal›flmalar›m›z› sürdürdük.

Bu kapsamda; mesle¤imizin kamu yarar› ve ülke ç›karlar›
do¤rultusunda uygulanmas›n›, meslek standard› ve
kalitesinin yükseltilmesini, inflaat mühendislerinin
toplumdaki sayg›nl›¤› ve etkinli¤inin artt›r›lmas›n›,
meslektafllar aras› dayan›flman›n ve mesleki disiplinin
sa¤lanmas›n›, bilimi ve insanlar›n gelece¤ini gözard› eden
politikalar›n d›fllanmas›n›, plans›z, programs›z aç›lan onlarca
yeni inflaat mühendisli¤i fakültesine ilave olarak yeni
fakültelerin aç›lmas›na “dur” denilmesini, popülist politikalar
yerine, ülke ve kent gerçe¤i ile örtüflen politikalar›n tercih
edilmesini, yaflanan depremlerden sonra mesle¤imizin
öneminin daha da kavranmas›na iliflkin çabalar›n
yo¤unlaflt›r›lmas›n›, yap›lmas› gereken yasal düzenlemelerde,
meslek alanlar›m›zdaki “UZMANLAfiMA VE YETK‹NLEfiME”
konular›n›n öncelikler aras›na al›nmas›n› GEREKL‹ GÖRDÜK.

Bilindi¤i gibi deprem riski yüksek bir kentte yafl›yoruz. Bu
nedenle depreme dayan›kl› yap›lar›n üretilmesi sürecinde,
Odam›z›n ve meslektafllar›m›z›n sorumluluklar›na uygun
yetkilerle donat›lmas› önemli konular›m›zdan birisi oldu.
17 A¤ustos Körfez Depremi ve 12 Kas›m Düzce Depremleri;
ülkemizdeki ve bölgemizdeki yap›lar›n deprem güvencesi
olmad›¤›n› ac› da olsa ortaya ç›kard›. Bu nedenle olas› bir
‹stanbul depremine haz›rl›kl› olmay› ertelenemez bir görev
olarak gördü¤ümüzü de yapt›¤›m›z etkinliklerle ortaya
koyduk.

Ça¤dafl yap› üretimi sürecinin bir gere¤i olarak; mal sahibi-
mühendis-yüklenici ve sektör çal›flanlar›n›n iflbirli¤inin
sa¤lanmas› gerekmektedir. Do¤ru bir yap› denetimi
sisteminin uygulanmas› için yetkinli¤i meslek odas›
taraf›ndan belgelenmifl, mesleki derinli¤e sahip mühendisler
taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini sürekli olarak savunduk.
Olas› bir ‹stanbul depremi ve güvenli bir yap› üretimi için,
yap› denetiminin mesleki yeterlili¤e ve meslek eti¤ine
sahip mühendisler eliyle yap›lmas›n›n sa¤lanmas› günümüz
dünyas›nda zorunlu olmaktad›r.

Ülkemizdeki yap› denetim sisteminin bu noktaya oturmas›
do¤rultusunda çal›flmalar yapt›k.
Alt›n› çizmem gereken önemli konulardan biri de inflaat
mühendislerinin mücadele alan› ile ilgili bir konudur.
Mücadele alan› sadece mesleki ve özlük haklar› ile s›n›rl›
de¤ildir. Bu ba¤lamda, ülkemize dayat›lan köhnemifl ve
geri nükleer enerji santrallerine karfl› olduk ve özellefltirme
ad› alt›nda, kamu mallar›n›n ya¤malanmas›na karfl› ç›kmay›
sürdürdük. Görev süremiz içerisinde kentimizle ilgili yanl›fl
projelerin karfl›s›nda durduk. Kentimizde bulunan kamuya
ait arsa ve arazileri düflük bedellerle sat›p, bu arazi ve
arsalarda imar haklar› yoluyla yeni ve ayr›cal›kl› rant
alanlar› oluflturman›n karfl›s›nda olduk. Bu projelerin
yo¤unluk artt›r›c› etkileri, kentimizin ulafl›m ve deprem
problemleri baflta olmak üzere tüm altyap› sorunlar›n›n
çözümünü ve çözümsüzlü¤ünün maliyetini, kentimizde
yaflayanlara yüklemektedir. Bu konu yönetim kurulumuzun
her zaman en s›cak gündem maddelerinden birisini
oluflturmufltur.

Ayr›ca ülkemizi ça¤d›fl› karanl›¤a götüren ve d›fla ba¤›ml›l›¤›
artt›rmak isteyen küresel güçlere karfl›; evrensel demokrasi,
insan haklar›, eflitlik, özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve laiklik
temelinde; bar›fl, adalet ve demokrasimizin geliflmesinin
savunucular› olma anlay›fl›n› çal›flmalar›m›z›n odak noktas›
olarak gördük. Bu ba¤lamda, kad›n meslektafllar›m›z›n
çal›flma alanlar›ndan d›fllanmas›na yönelik her türlü
ayr›mc›l›¤a karfl› ç›karak eflit bir yurttafl olman›n erdemini
savunduk. Meslek hayat›m›z› ilgilendiren yasalarla ilgili
olarak, 12 Eylül’ün getirdi¤i yasaklar›n kald›r›lmas›
do¤rultusunda özgürleflmenin ve demokratikleflme
çabalar›n›n savunucular› olduk.

Say›n Meslektafllar›m,
Ö¤rencileri araflt›rmaya yönlendiren, çok boyutlu
düflünmelerini sa¤layan, sorumluluk almalar›na katk›da
bulunan, teorik bilgileri pratikte destekleyen ve daha
etkin bilgisayar uygulamalar› yapacak bir e¤itim sürecinin
olmas›n› her zaman önemsedik ve savunduk. Bugünkü
dünyada sadece diploma alman›n mühendislik yapmak
için yeterli olmad›¤›, fakültelerde verilen bilgilerin temel
bilgiler oldu¤u, iyi bir mühendis olabilmek için hayat boyu
bir e¤itime ihtiyaç oldu¤unu bilerek çal›flmalar›m›z›
programlad›k ve yürüttük.

Aç›kt›r ki inflaat sektöründeki kalite, mühendislerin; mesleki
donan›m›na, mühendisin etik anlay›fl›na, kullan›lan malzeme
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kalitesine, uygulama ve personel ölçe¤indeki deneyim ile
gerçekleflebilir. Biz de sürekli olarak bu konunun alt›n›
çizdik, çal›flmalar›m›z› bu do¤rultuda sürdürdük.

“‹yi bir mühendis, iyi bir insan”; “iyi bir insan, iyi bir
mühendis” tan›mlamas› yaparken;
• Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama

yetene¤ini kazanm›fl olan mühendisi,
• Verileri analiz etmek ve yorumlama yetene¤ini kazanm›fl

olan mühendisi,
• Belli bir amaçla bir sistemi veya bir süreci tasarlama ve

yönlendirme yetene¤ini kazanm›fl olan mühendisi,
• Disiplinler aras› gruplarda çal›flma al›flkanl›¤›n› ve

becerisini kazanm›fl olan mühendisi,
• Mühendislik sorunlar›n› tan›mlamak, formüle etmek ve

çözmek yetene¤ini kazanm›fl olan mühendisi,
• Mesleki ve etik sorumluluk anlay›fl›na sahip olan

mühendisi,
• Etkin iletiflim yetene¤ini kazanm›fl olan mühendisi,
• Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal

çerçevede etkilerini anlayabilmek için gerekli e¤itimi
alm›fl olan mühendisi,

• Yaflam boyu ö¤renmenin gere¤ini kavram›fl ve bu
do¤rultuda gerekli al›flkanl›klar› kazanm›fl olan; belli bir
genel kültüre ve ça¤dafl konularda bilgi sahibi olan
mühendislerin önemine her zaman vurgu yapt›k.

‹nflaat mühendisleri olarak bir yandan kendi dünyam›z›
yaflarken, bir yandan da kendi dünyam›z›n d›fl›nda bir
yaflam›n, bir çevrenin, bir ülkenin ve bir dünyan›n oldu¤unu
da hiç bir zaman yads›mad›k. De¤iflen ve geliflen dünya
ile birlikte, küresel bir yönlendirmenin oldu¤u da kaç›n›lmaz
bir gerçek. Bu noktada, yüre¤imizde bulunan insan sevgisini
ve yurtseverli¤imizi çal›flmalar›m›za her zaman yans›tt›k.

Çal›flmalar›m›z› sürdürürken sürekli olarak iç içe oldu¤umuz
bilimi ve tekni¤i; küresel güçlerle birlikte sömürgen güçlerin
yarar›na de¤il, halk›m›z›n gelece¤ine yap›lmas› gereken
önemli bir yat›r›m olarak gördük. Yine, insan unsurunun ön
plana ç›kar›ld›¤› ve bilimselli¤in ön koflul oldu¤u yeni
yaklafl›mlara ihtiyaç oldu¤unun her zaman alt›n› çizdik.
Bu temel anlay›fllar›n eksiksiz uygulanmas› ile baflar›n›n
gerçekleflebilece¤i temel öngörülerimiz aras›nda oldu.
Mühendis eme¤inin serbest dolafl›m› kapsam›nda ortaya
ç›kan rekabet koflullar›; yönetim alan›nda, çal›flma ortam›nda
ve üretimde, “kaliteyi” getirecek bir iklimin yarat›lmas›n›
da gerekli k›lmaktad›r. Bu kapsamda yap›lacak örgütlü
çal›flmalar›n ve ortaya konan programlar›n önemine her
zaman dikkat çektik.

Ülkemizde 2000 y›l›ndan buyana ‹MF ve Dünya Bankas›’n›n
öngörüleri do¤rultusunda her türlü yat›r›mlar ask›ya al›nd›.
Hükümetler ve belediyeler gerekli yat›r›mlar› yapamad›lar,
yapmad›lar. Yat›r›m›n olmad›¤› bir ülkede, inflaat
mühendislerinin iflsiz olmas› kadar, ifl sahibi olanlar›n
ücretlerinin de düflük olaca¤›n›n alt›n› çizdik.
Meslektafllar›m›z› iflsiz b›rakan, onlara kar›n toklu¤unu bile
çok gören bir yönetim anlay›fl›na hep birlikte karfl› ç›kmal›y›z.
Az geliflmifl bir ülkede yafl›yoruz. Altyap› ve üst yap›

yat›r›mlar›na her zaman ihtiyac›m›z var. Bu nedenle istihdam
yaratacak politikalara ihtiyac›m›z oldu¤unun sürekli olarak
alt›n› çizdik. Bugünü yaflarken, gelecek kuflaklar›n hak ve
hukuklar›n› gözetmeye, onlar›n geleceklerinden bir fleyler
çalmadan, bugünün ihtiyaçlar›n›n giderilmesi için çaba
harcad›k. Yani sürdürülebilir geliflmeyi savunduk. Sürekli
olarak gelecek kuflaklar›n yaflama haklar›na zarar
vermeyecek, fakat bugünün ihtiyaçlar›n› da do¤ru bir flekilde
planlayacak ve karfl›layacak bir düzenin savunucular› olduk.
ABD kredi piyasalar›nda 2008 y›l›nda bafllayan ve tüm
dünyay› etkisi alt›na alan global ekonomik krizin neden
oldu¤u ekonomik ve sosyal y›k›mlar, olumsuzluklar, iflten
ç›karmalar derin bir flekilde yafland›. Dünya ülkeleri bu krizi
gidermek için iki kez bir araya geldiler. Bir dizi kararlar
ald›lar. Ancak ABD’nin felsefesine uygun bir flekilde kendi
batakl›¤›n›n ürünü olan, yani; kapitalizmin ç›kar›n› her fleyin
üzerine ç›kararak bir yandan bireyi tanr›laflt›rd›¤›, di¤er
yandan da; bireyi tüketim kölesi haline getirerek; “neye ne
pahas›na olursa olsun, al, tüket ve insan yaflam›n› yok
et” sistemini sorgulamad›. ABD; üretti¤i krizin bedelini tüm
dünyaya ödetmeye odakland›¤› için, kal›c› bir çözüm
üretmedi. Varolan çöpler hal›n›n alt›na birkez daha süpürüldü.

De¤erli Meslektafllar›m,
‹ki y›l önce oldu¤u gibi, bu y›lda meslektafllar›m›za bask›
yap›l›yor. Mevcut çarp›k inflaat düzeniyle birlikte; haks›z
rekabet yaratanlara, haks›z rant ve imar hakk› art›r›m›
kararlar›yla bu sistemin sürmesini isteyenlere, kentimizi
yaflan›r olmaktan ç›kararak, bu düzenin sürmesinden yana
olanlar›n “dikensiz gül bahçesi yaratma” çabalar›na göz
yummad›k, göz yummayaca¤›z da. ‹nflaat Mühendisleri
Odas›’n›n yönetimine aday olmay› her zaman
önemsemiflizdir. Aday olan meslektafllar›m›z› da
önemsiyoruz. Fakat kendilerini “etkili ve yetkili” olarak
görenler, “aba alt›nda sopa” göstermeye bafllad›lar. Her
aday›n kendisini tan›tma ve yapacaklar›n› anlatma hakk›
vard›r. Fakat, meslektafllar›n iradeleri üzerinde, onlar›n
iflleri ve afllar› üzerinde özellikle kamu kurum ve kurulufllar›
ile, bu kurulufllara ba¤l› flantiyelerde çal›flan meslektafllar
üzerinde bask› kurmak, en hafif deyimle onur k›rmakt›r.
Can ve mal güvenli¤i ile ilgili olarak çal›flmalar yapan bir
meslek odas›n›n yöneticileri olarak yapt›¤›m›z çal›flmalar›n
nas›l yap›ld›¤›n›, yap›lmayanlar›n neden yap›lmad›¤›n›n
de¤erlendirilmesini hep birlikte yapmam›z gerekiyor.

41. Dönem Yönetim kurulumuzun çal›flmalar›n›n enine
boyuna irdelenmesini çok önemsiyoruz.

‹ki y›ll›k çal›flma dönemi içerisinde bizlere verdi¤iniz
destek ve katk›larla birlikte, içtenlikli elefltirilerinizle de
bizleri yüreklendirdiniz. Herkese çok teflekkür ediyoruz.
Ayr›ca, özverili çal›flmalar›yla bugünkü gücümüzü oluflturmada
önemli katk›lar› olan fiube ve temsilciliklerimizdeki çal›flma
arkadafllar›m›za da teflekkür ediyoruz.

Bugüne kadar bize verdi¤iniz DESTEK ve KATKILARA çok
teflekkür ediyoruz. 2010 y›l›n›n tüm meslektafllar›m›za
sevgi, bar›fl, dostluk, sa¤l›k ve baflar› getirmesini tüm
içtenli¤imizle diliyoruz.


