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   nflaat mühendisli¤i en eski mesleklerden
biridir ve birçok mühendislik alan›n›n ç›k›fl noktas›
oldu¤unu da söylemek abart›l› bir ifade olmaz. ‹nflaat
mühendisli¤i can ve mal güvenli¤inden önemli ölçüde
sorumlu olan bir meslektir. Kendi amac›na ba¤l› olarak
her zaman kamusal ve toplumsal alanda yeterli ölçüde
bir etkinlik içinde olmas› gerekir. Bu nedenle inflaat
mühendisinin mesle¤ine ve toplumsal sorunlara her
zaman duyarl› olmas› da kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla inflaat
mühendislerinin planlama, tasar›m ve uygulama alan›nda
etkili bir güce sahip olmalar› da zorunlu olmaktad›r.

Oysa inflaat mühendisli¤i alan› bugün birçok sorunla
karfl› karfl›ya oldu¤u gibi, olmas› gerekti¤i yere ulaflmakta
birçok engelle de karfl›laflmaktad›r.

Bizim bir meslek insan›, bir meslek odas› yöneticisi
olarak mesle¤imizin toplumdaki yerini ve imaj›n›
gelifltirmek gibi bir görevimiz vard›r. Ayr›ca inflaat
mühendisli¤i alan›n›n planlay›c›, tasar›mc› ve yap›m›n›
sa¤layan insanlar› olarak, mesle¤in gelece¤ini uzun
vadeli planlamak, bir yol haritas› oluflturmak gerekiyor.

Bu kapsamda Odam›z›n ve inflaat mühendisli¤i alan›nda
varolan birikimleri aç›¤a ç›karmak, var›lmak istenen
yerin ne olmas› gerekti¤inin alt›n› çizmek bir görev
olarak karfl›m›zda duruyor.

Bugün dünyada sürmekte olan küreselleflme olgusu son
derece ac›mas›z bir rekabet ortam›n› da ortaya ç›karm›flt›r.
Ayr›ca son 50 y›lda üretilen bilgi, insanl›k tarihinde
üretilen bilgilerden çok daha fazlad›r. Günümüz toplumlar›
üretilen bilgileri ve teknolojileri ayn› zamanda h›zl› bir
flekilde tüketmektedir.

Dünyadaki ülkelerin birço¤u ekonomik alanda,
teknolojide, sosyal ve politik alanda iflbirli¤ini art›rm›fllar,
küreselleflme ad› verilen yeni bir sistem oluflturmufllard›r.
Dünyadaki bu geliflmeler, ülkemizi önemli ölçüde
etkiledi¤i gibi, mühendislik hizmeti üreten inflaat
mühendislerini ve inflaat mühendisli¤i alan›n› da önemli
ölçüde etkilemifltir.

Bugünkü flartlar ve olanaklar›n önceki dönemlere göre
farkl› olmas›, -ortaya ç›kan analiz ve tasar›m programlar›-

mühendisin ustal›¤›ndan çok problemin daha h›zl›
çözümlenmesine olanak tan›yan bir durumun ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu geliflmeler mühendisin düflünme
ve analiz yapma gücüyle birlikte öngörüsünü de önemli
ölçüde azaltm›fl, ço¤u zaman analiz ve tasar›mda program
sonuçlar›n›n oldu¤u gibi kabul edilmesine neden olmufltur.
Dünyada ve ülkemizde de¤iflen koflullar›n yans›mas›na
ba¤l› olarak;
• inflaat mühendisli¤i kapsam›nda,
• ö¤rencilerin niteli¤inde,
• ö¤retimle ilgili araç ve olanaklarda,
• e¤itim politikalar›nda
bir dizi de¤ifliklikler ortaya ç›km›flt›r.

‹nflaat mühendisli¤i kapsam›nda konuyu irdeledi¤imizde;
iletiflim araçlar›n›n, teknolojinin, bilgisayar kullan›m›n›n
ve sanayileflmenin geldi¤i yer ve geliflmeler, uluslararas›
iliflkiler ve rekabet koflullar›n› da önemli ölçüde etkilemifltir.
Ayr›ca sosyal, kültürel ve toplumsal geliflmelerin yan›nda
küçük boyutlu ve bireysel projelerin yerini, büyük boyutlu
projeler alm›flt›r. Bu kapsamda proje yönetimi geliflmifl,
disiplinler aras› uygulamalar›n bütünlüklü bir ortamda
üretilmesini sa¤layacak bir hizmet anlay›fl›n› da gündeme
getirmifltir.

Yine mühendislikte çevre ve sürdürülebilirlik kavram›
giderek yayg›nlaflmaktad›r. Dünyada bulunan insanlar›n
yaflam kalitesinin daha çok yükseltmeye yönelik afl›r›
tüketimin artmas›, gelecek kuflaklar›n yaflam alanlar›n›
ve yaflam kalitesini de olumsuz olarak etkileyecektir.
Dünyadaki bu tür geliflmeler fiziksel gereksinmelerin
yan›nda, tarihi ve kültürel de¤erlerin korunmas›n› ve
insan odakl› bir mühendislik hizmetinin üretilmesini de
gündeme getirmektedir.

Ö¤renci niteli¤inde ortaya ç›kan de¤iflikliklere
bakt›¤›m›zda; inflaat mühendisli¤i bölümlerini tercih
eden ö¤renci niteli¤i farkl›laflm›fl, oluflturulan üniversite
s›nav sistemi ö¤rencilerin muhakeme yetene¤ini ortadan
kald›rm›flt›r. Bu durum, ö¤rencilerin problem çözme
becerisini bilgi depolayarak ortadan kald›rmaya dönük
bir sonuç ortaya ç›karm›flt›r. Ayr›ca sosyal ve ekonomik
koflullar da ö¤rencilerin motivasyonlar›n› önemli ölçüde
etkileyerek, az bir enerji harcanmas›yla diploma al›nmas›na
olanak tan›yan bir durumu oluflturmufltur.
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Ö¤retim araçlar›n›n sa¤lanmas›na yönelik de¤ifliklikler
ise; yeni bir durumu ortaya ç›karm›fl, iletiflim ve teknolojik
araçlarda ortaya ç›kan geliflmeler, ö¤retim yöntemini de
de¤ifltirmifltir. Bilgisayar programlar›, e-posta ve elektronik
hesaplay›c›lar ö¤retim araçlar›n›n de¤iflmesine ve
farkl›laflmas›na neden olmufltur.

Son olarak da “e¤itim araçlar›nda ortaya ç›kan
de¤ifliklikler”, nitelikli bir hizmet ve kaliteli bir üretimin
önemini yitirmesine neden olmufltur. Nitelik yerine nicelik
konusu gündeme gelmifltir. Sürekli olarak mühendis
yetifltiren okullar›n aç›lmas›, nitelikli hizmet üretimini ve
mühendisteki donan›m› azaltm›flt›r. Alt yap›s› ve ö¤retim
kadrolar› yeterli olmayan üniversite say›s›n›n artmas›,
ö¤renci say›s›nda da önemli ölçüde art›fl ortaya ç›karm›flt›r.

Ülkemizin gereksinimleri, ifl olanaklar› ve istihdam
politikalar› dikkate al›nmadan yeni inflaat mühendisli¤i
bölümleri aç›lm›flt›r. Plans›z programs›z, öngörüsüz
politikalarla aç›lan inflaat mühendisli¤i
okullar›; iflsizlik, ücret düflüklü¤ü ve
haks›z rekabetin artmas›na neden
olmufltur. Bu durum inflaat
mühendisli¤ine duyulan ilgiyi azaltm›fl,
daha düflük nitelikte ö¤rencilerin
seçtikleri bir alan haline gelmifltir.
Yine ö¤retim üyesi say›s›nda ortaya
ç›kan art›fl, nitelikte ciddi bir düflüflün
olmas›n› da gündeme getirmifltir.

Buraya kadar yazd›klar›m
de¤erlendirildi¤inde; küresel güçlerin
ve küresel sermayenin biçimlendirdi¤i
eflitsiz ve adaletsiz bir dünyan›n ortaya
ç›kmas› da “mal ve hizmetlerin
serbest dolafl›m›” noktas›nda yeni
bir örgütlenmeyi, yeni bir anlay›fl› da gündeme getirmifltir.

Ayr›ca ülkemizin inflaat sektöründeki kalitenin uluslararas›
düzlemde rekabet edebilir bir yere gelmesini sa¤lamak
için, inflaat mühendisli¤i alan›nda varolan sorunlar›
gidermek gibi bir görevi de ortaya koyuyor.

Aç›kças›, inflaat mühendisli¤i alan›nda varolan sorunlar›n
cevab›n› aramak için, ülkemiz ölçe¤inde mesle¤ine
duyarl› her meslektafl›m›zla -en genifl kat›l›mla- sorunlar›
tart›flmak gerekiyor.

Bu ba¤lamda ‹nflaat Mühendisleri Odas›, projeci
mühendislerin, flantiyede çal›flan mühendislerin, kamu
ve özel kesimde çal›flan mühendislerin, kendi ad›na
çal›flan mühendislerin ve akademik alanda çal›flan meslek
insanlar›n›n s›cak bir ortamda buluflmas›n› amaçlam›flt›r.
Düzenlenmesi düflünülen ve programa al›nan “‹nflaat
Mühendisli¤i Kurultay›”na haz›rl›k yapmak üzere 7 ilde
(bölgede) çal›fltay düzenlenmesini de kararlaflt›rm›flt›r.

‹nflaat Mühendisleri Odas› 42. Dönem Genel Kurulu’nda
gündeme gelen ve 42. Dönem 1. Dan›flma Kurulu’nda
konuflulan ‹nflaat Mühendisli¤i Kurultay›’n›n Oda yönetim
kurulumuz taraf›ndan 7 çal›fltayla beslenerek
düzenlenmesine karar verilmesinin önemi aç›kt›r.
‹stanbul’da ve 6 bölgede yap›lacak çal›fltaylar›n
sorunlar›m›z›n kat›l›ml› ve kat›l›mc› bir ortamda irdelenerek
analiz edilmesi, ortaya ç›kan fikirlerin senteze ulaflt›r›lmas›
için bir çal›flma ortam›n› da yaratacakt›r.
Bu kapsamda mesle¤imiz, meslek yasam›z,
yönetmeliklerimiz ve inflaat mühendisli¤inin sorunlar›(1);
Odam›z, mesle¤imiz, iflsizlik, istihdam, çal›flma koflullar›
ve ücret politikalar›ndaki sorunlar(2); sürdürülebilir
inflaat mühendisli¤i uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
ve benimsenmesi karfl›s›ndaki sorunlar(3) olmak üzere
3 ana bafll›kta konular› tart›flaca¤›z.

‹stanbul çal›fltay›na yönelik olarak konuyu planlad›k,
amac›m›z› belirledik, üç çal›flma grubu oluflturduk. Çal›flma

gruplar›n›n raporlar› cal›fltayda
tart›fl›lacak. Umuyoruz ki bu raporlar
daha da zenginleflecektir. Bu süreç
ayn› zamanda dinamik bir süreçtir.
Kurultaya kadar, -hatta kurultay
sonras›n› da kapsayacak- dinamik bir
süreç olacakt›r. Bu kurultay›n ‹nflaat
Mühendisleri Odas›’n›n kuruldu¤u
günden bu yana yap›lacak ilk kurultay
olmas› da, bu kurultay› daha da
anlaml› k›lmaktad›r.
Art›k inflaat mühendisleri can ve mal
güvenli¤inin sa¤lanmas›n›n yan›nda
sa¤l›kl› bir çevrenin yarat›lmas›n› da
gündemin bafl köflesine koymak
zorundad›r. ‹nflaat mühendisleri;
sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve

yaflam kalitesini art›rmak amac›yla, yetkinlikle, iflbirli¤i
ile ve etik olarak ‘bir bilen’ olmak durumundad›r.

• Günümüz dünyas›nda inflaat mühendisleri olarak do¤al
çevrenin ve bize sunulan kaynaklar›n koruyucular›
olmal›y›z.
• Kamu kesiminde, özel kesimde, kendi ifl yerimizde ve
akademik alanda yeni fikirlerin ve teknolojilerin
yenilikçileri olmal›y›z.
• Ülkemiz aç›s›ndan deprem baflta olmak üzere, di¤er
do¤al olaylar›n›n ve kazalar›n, teknolojik tehditlerin
ortaya ç›karaca¤› tehlikelerin yarataca¤› risklerin
yöneticileri olmak durumunday›z.
• Ülkemizin çevre ve alt yap› politikalar›nda planlay›c›
ve tasar›mc› olmak durumunday›z.

Ayr›ca, üretimlerimizin sosyal ve toplumsal bir içerikte
olmas›n› sa¤layacak tart›flmalar›n ve karar oluflturma
süreçlerinin her zaman liderleri olmak gibi bir görevimiz
oldu¤unun bilincinde olmal›y›z.

“‹nflaat mühendisleri;
sürdürülebilir bir dünya

yaratmak ve yaflam
kalitesini art›rmak

amac›yla, yetkinlikle,
iflbirli¤i ile ve etik olarak

‘bir bilen’ olmak
durumundad›r”


