
fiubemizin, 42. Dönem Ola¤an
Genel Kurulu, 23 Ocak 2010
tarihinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Oditoryumu’nda yap›ld›. 41. Dönem
Yönetim Kurulu Baflkan› Cemal
GÖKÇE taraf›ndan aç›lan kurulda
Divan Baflkanl›¤›’na H. Ülkü ÖZER,
baflkan yard›mc›l›klar›na Habip
CANB‹LEN ve Faruk BULUBAY,
yazmanl›klara Necla AYDINTÜRK
ve Bu¤ra Ka¤an Ç‹LO⁄LU’nun
seçilmesi ile oluflturulan Divan’›n
ard›ndan 41. Dönem içinde
aram›zdan ayr›lan
meslektafllar›m›z›n an›s›na sayg›
duruflunda bulunuldu.

Genel kurulda “Yönetim Kurulu
Baflkan›n›n Konuflmas›” bölümünde
konuflma yapan Cemal GÖKÇE
(‹MO ‹stanbul fiubesi 41. Dönem
Yönetim Kurulu Baflkan›), “41.
Dönem Yönetim Kurulumuz iki y›ll›k
çal›flma dönemini tamaml›yor. Bize
vermifl oldu¤unuz yönetim görevini;

mesle¤imize, meslektafllar›m›za,
ülkemize ve kentimize yarafl›r bir
flekilde yapmaya çal›flt›k. 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. Yaflam›n
özgürleflmesini ayn› zamanda
mesle¤imizinde özgürleflmesi
olarak gördük. Ayr›ca, özgürlü¤ün
kurals›zl›k ve denetimsizlik olmad›¤›
bir anlay›flla davrand›k.” fleklinde
bafllad›¤› konuflmas›nda iki y›ll›k
çal›flma dönemi içinde yap›lanlar›n
alt›n› çizdi.

“Ülkemizde 2000 y›l›ndan bu yana
IMF 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
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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. Var olan çöpler
hal›n›n alt›na birkez daha
süpürüldü.” diyen GÖKÇE, inflaat
sektöründe yaflanan sorunlara da
dikkat çekti.

GÖKÇE sözlerini flöyle sonland›rd›:
“Bugün ülkemiz iç ve d›fl borç
bata¤›nda yüzüyor. Her y›l
3500~4000 gencimiz inflaat
mühendisi olarak aram›za kat›l›yor.
Özellikle genç nüfusumuzun
önemlice bir k›sm› ifl ar›yor. Her
dört mühendisten biri bofl gezmeye
mahkum. Ayr›ca meslektafllar›m›z
meslek d›fl› ifllerde çal›fl›yorlar.
Meslektafllar›m›z mesleklerinin en
verimli ve birikimli döneminde, genç

emekliler kervan›na kat›l›yorlar.
Oysa ülkemizin ve kentlerimizin
onlara ihtiyac› var. Baflta ‹stanbul
olmak üzere kentlerimizi yaflan›r
olmaktan ç›karanlar; yetmiyormufl
gibi, ülkemizin 1923 y›l›ndan
buyana kurdu¤u ve iflletmeyi
baflard›¤› büyük ölçekli ‘K‹T’leri,
sanayi ve hizmet kurulufllar›n› da
ortadan kald›rd›lar. Bugün
geldi¤imiz nokta itibariyle
meslektafllar›m›z, ne olursa olsun
bir ifl sahibi olmay›, ayr›cal›kl› bir
durum olarak görmeye bafllad›lar.
‹flsizli¤in yaratt›¤› bu durum, ifl
saatlerinin uzamas› ve ücretlerin
düflürülmesi için uygun bir ortam
yaratt›.
Bir aydan bu yana Ankara’da
direnen Tekel iflçileri, yüre¤imizi
paral›yor. Onlar› 4C’ye mahkum
ederek geleceklerini karartmak
isteyen yönetim, duyars›zl›¤›n›
sürdürüyor. ‘K‹T’ler özellefltirildi.
E¤itim, sa¤l›k özellefltirildi. fiimdi
s›ra karayollar›n›n, hastanelerin
özellefltirilmesine geldi. Ayr›ca,
temiz su, enerji, kamu hizmetlerinin
piyasa flartlar›na uydurularak
ticarilefltirilmesine çal›fl›l›yor. ‹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, 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. Gerek fiube yöneticileri
olarak, gerekse di¤er meslek
örgütleriyle birlikte; iflsiz
mühendislere yeni istihdam
alanlar›n›n yarat›lmas›ndan, ücret
azl›¤›na; deprem güvenli yap›lardan,
kentsel dönüflüm çal›flmalar›na;
‹ETT arazisinden, Haydarpafla ve
Galataport’a; do¤ru bir denetim
sistemi ve uygulamas›ndan,
mesleki yetkinli¤e; meslekiçi e¤itim
semineri ve kurslar›ndan, ulaflt›rma
kongresi ve deprem
sempozyumuna ve mühendislik
hizmetlerinin ücretlendirilmesine
kadar bir dizi çal›flmalar yapt›k. Can
ve mal güvenli¤i ile ilgili olarak
çal›flmalar yapan bir meslek
odas›n›n yöneticileri olarak,
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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.
Ayr›ca, iki y›ll›k çal›flma dönemi
içerisinde bizlere verdi¤iniz destek
ve katk›larla birlikte, içtenlikli
elefltirilerinizle de bizleri
yüreklendirdiniz. Herkese çok
teflekkür ediyoruz.”

‹MO 41. Dönem Yönetim Kurulu
Baflkan› Serdar HARP ise
konuflmas›nda ‹stanbul fiubesi’nin
kente iliflkin yapt›¤› bas›n
aç›klamalar›na, etkinliklerine,
haz›rlad›¤› raporlara de¤indi ve
fiubenin, kentiçi ulafl›m, bo¤az
geçiflleri, çevre yollar›, deprem
haz›rl›klar› gibi konularda  sorunlar›n
çözümüne dair alternatif öneriler
gelifltirildi¤ini vurgulad›. Yaflan›labilir
bir kent için, rant ekonomisine karfl›
mücadele etmek gerekti¤ini dile
getiren HARP flunlar› söyledi: “Bak›n
kentlerimizin de¤erlerini ranta
çevirmek isteyenler neler yap›yor:
Bütün kentsel de¤erler sermayeye
peflkefl çekiliyor. Kentler
kapitalizmin av alanlar› olacak
flekilde yeniden düzenleniyor.  ‹çilen
sudan, teneffüs edilen havadan
bile rant elde edilmeye çal›fl›l›yor.
Ulafl›m, su, enerji, bar›nma gibi en
temel haklar, paran›n insaf›na
b›rak›l›yor. Dere yataklar›nda
yap›laflmaya göz yumuluyor. Yeflil

alanlar, su havzalar› imara aç›larak
talan edilmesi sa¤lan›yor. Yerel
kamusal hizmetlerin tamam›
özellefltiriliyor. Yerel yönetimler neo
liberal politikalar›n uygulama alan›
olarak görülüyor. Kentsel dönüflüm
projeleriyle, yoksullar kent hayat›n›n
d›fl›na ç›kart›l›yor. Kent merkezleri
büyük al›flverifl merkezlerine, çok
katl› binalara teslim ediliyor.
Deprem önlemleri ad› alt›nda
sadece kentsel dönüflüm projeleri
öneriliyor. Belediyeler ticarethane,
kentliler müflteri görülüyor.”

1980’li y›llar›n Türkiye’de
özellefltirme sürecinin bafllang›c›
olarak nitelendirildi¤ini, o tarihten
bu yana kamusal de¤erlerin
tamam›na yak›n›n›n ulusal ve
uluslararas› büyük sermaye
gruplar›na sat›ld›¤›n›, Tüprafl’tan
Tekel’e, elektrikten ka¤›da, et
bal›ktan Sümerbank’a özellefltirme
k›skac›n›n kamusal üretimi teslim
ald›¤›n› belirten HARP, eylemleriyle
siyasi iktidar› sarsan Tekel

iflçilerinin yaflad›¤› sorunun,
özellefltirme ma¤duriyetinin son
halkas›n› oluflturdu¤una dikkat
çekti.

Konuk konuflmac›lar bölümünden
sonra 41. Dönem Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Temel P‹RL‹ ve
fiube Sekreteri Rezan BULUT
taraf›ndan 41. Dönem çal›flma
raporu özetlenerek okundu.

Çal›flma raporunun
de¤erlendirilmesinden sonra
Meslekte Birlik Grubu’nun baflkan
aday› Ali BOZ ve Meslekte Birli¤e
Ça¤r› Grubu Baflkan Aday› Yusuf
Ertan COfiKUN bir konuflma
yapt›lar.

Ali BOZ, kendini tan›tt›¤›
konuflmas›nda Anadolu’dan gelen
genç inflaat mühendislerinin
yaflad›¤› s›k›nt›lara de¤indi
mühendislerin iflyerlerinde
yaflad›klar› problemlerin çözümüne
yönelik çal›flmalar yapacaklar›n›
belirtti. Merkezi hükümetin deprem
konusunu da ele alarak, gerekli
dönüflüm projelerini hayata
geçirmesi gerekti¤ine iflaret eden
BOZ, kamuda çal›flan mühendisler
için ekipler oluflturarak, çal›flma
komisyonlar› kurarak, s›k›nt›lar›n›n
takipçisi olacaklar›n› dile getirdi.

Meslekte Birli¤e Ça¤r› Grubu’nun
baflkan aday› Yusuf Ertan COfiKUN
ise flöyle konufltu. “Ben sadece
küçük bir örnek vermek istiyorum:
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TEfiEKKÜR
23-24 Ocak 2010 tarihlerinde
gerçeklefltirdi¤imiz 42. Dönem

Ola¤an Genel Kurulumuza
çiçek yollayan, telgraf çeken,

mesaj gönderen ve bizzat
kat›lan kifli, kurum ve

kurulufllara; olumsuz hava
koflullar›na ra¤men seçimlere

gelerek oy kullanan tüm
meslektafllar›m›za

teflekkürlerimizi sunar›z.

‹MO ‹stanbul fiubesi
42. Dönem Yönetim Kurulu
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Gen. Kurul Ça¤dafl Meslekte Mes. Bir. Dem. ‹nfl. Geçerli Geçersiz Top. Üye

Dönemi ‹nfl.Müh. Birlik Ça¤r› Grb. Müh. Grb. Oy Oy Say›s›

1986 (30.D) 640 580 - - 1220 - 10043

1988 (31.D) 960 682 - - 1642 - 11088

1990 (32.D) 1260 742 127 - 2129 - 11243

1992 (33.D) 1130 680 173 - 1983 - 11958

1994 (34.D) 837 626 - - 1463 - 12436

1996 (35.D) 1754 1063 - - 2817 - 12666

1998 (36.D) 1054 201 444 145 1699 - 13210

2000 (37.D) 1989 1423 - - 3412 - 13547

2002 (38.D) 1307 826 - - 2133 - 14115

2004 (39.D) 925 - - - 925 25 14932

2006 (40.D) 1538 824 - 265 2627 63 16048

2008 (41.D) 2328 1683 - 202 4213 82 18320

2010 (42.D) 2590 353 1194 - 4137 43 19794

Meslektafllar›m›z› birer çiçek olarak
görüyorum. Bir bahç›van düflünün,
bir bahçeye gelin; güller vard›r,
karanfiller vard›r, menekfleler
vard›r, orkideler vard›r.
Meslektafllar›m›z da bizim, her biri
bir çiçektir, farkl› düflünceler, farkl›
fikirler, farkl› proje üretiminde
olabilirler. Ama Oday› kazanan
baflkan aday›m›z bir bahç›van
edas›nda her bir çiçe¤e ayn› sevgi,
ayn› hoflgörü, ayn› diyalo¤u ve ayn›
fikri paylaflmasa dahi, bir çiçe¤i
fazla sevmese dahi, herkese eflit
yaklafl›m sa¤lar ise, inan›n Odaya
kat›l›m çok çok fazla olur. Ben
kazanan arkadafl›n bir bahç›van
edas›nda olmas›n› temenni
ediyorum. Biz kazand›¤›m›z
takdirde, flayet, Meslekte Birli¤e
Ça¤r› Grubu olarak bir bahç›van
gibi bütün çiçeklere, bütün

meslektafllar›m›z› bir çiçek olarak
görüp, fikirlerine sayg› duyaca¤›m›za
ve istiflare edece¤imize,
‹stanbulumuz için en güzel
hizmetleri yapaca¤›m›z› temenni
ediyor ve teflekkür ediyorum.”

Genel Kurul, dilek ve temenniler
bölümünde söz alan üyelerin (Hakk›

Nadir ÇELEB‹, Murat GÖKDEM‹R,
Oktay GÜLA⁄ACI, Atilla GÜÇLÜ,
Ali ERDO⁄AN, Servet B‹NGÖL, Fani
AYDO⁄AN, Serdar ALANO⁄LU,
Fedullah BALTA, Hakan GÜL, Naci
ÖZEN, Yusuf POLAT) görüfllerini
bildirmesiyle son buldu.

Seçimler
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi 42. Dönem Ola¤an Genel
Kurulu çerçevesinde yap›lan
seçimler 24 Ocak 2010 tarihinde
fiiflli Karagözyan ‹lkö¤retim
Okulu’nda yap›ld›. Seçimlere
Ça¤dafl ‹nflaat Mühendisleri,
Meslekte Birlik, Meslekte Birli¤e
Ça¤r› grubu kat›ld›. Seçimde
Ça¤dafl ‹nflaat Mühendisleri 2590
oy al›rken, Meslekte Birli¤e Ça¤r›
Grubu 1194 oy ve Meslekte Birlik
353 oy ald›.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde yap›lan Genel Kurul
ve Seçimleri sonucunda seçilen yönetim kurulunun 29 Mart 2010 tarihli toplant›s›nda görev
da¤›l›m›n› afla¤›daki gibi yapm›flt›r:

Baflkan : Cemal GÖKÇE Üye : ‹smail UZUNO⁄LU
Sekreter Üye : Temel P‹RL‹ Üye : Müfit BEfiER
Sayman Üye : Nusret SUNA Üye : Özkan fiENGÜL

Üye : E. Füsun SÜMER
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