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TMH, İMO’nun yaşıtı ve yoldaşıdır…

İnşaat Mühendisleri Odası, kendiyle yaşıt bir yayın organına sahip. 1954 yılında kurulan İMO bir 
yaşından itibaren yoluna Türkiye Mühendislik Haberleri ile birlikte devam ediyor. İMO’nun anti-
emperyalist, anti-faşist, ilerici ve özgürlükçü yapısının adeta kimlik kartı olan TMH, TMMOB içinde 
de en uzun soluklu ve saygın yayın organlarının başında geliyor.

TMH birçok süreli yayın için bir başarı çıtası ve öykünme kaynağı oldu. Bu niteliklerini daha da 
geliştirmek istediğimiz dergimizin örgütümüze kattığı değerini artırmaya yönelik olarak bir süredir 
devam eden çabalarımız da olgunlaştı ve hayata geçirildi.

Bu sayımıza İzmir Şube Başkanımız Tahsin Vergin’i anarak başlıyoruz. Vergin’i kaybetmiş olmanın 
acısını tüm örgütümüzle paylaşıyoruz. 

İMO’nun geleceğini oluşturacak olan genç-İMO, iki yıldır yaz eğitim kampı düzenliyor. Türkiye’de 
inşaat mühendisliği eğitimi veren 29 üniversiteden gelen 95 genç-İMO üyesi, sekiz günlük kamp 
boyunca TMMOB ve İMO politikaları tartıştı; siyaset ve ülke gündemi konularında görüşlerini pay-
laştı; sanat ve spor faaliyetleri yürüttü. Yönetim Kurulumuz da kamp boyunca genç üyelerimizin 
yanı başında, onlarla birlikteydi. 

TMH’da üyelerimizin ürettiği bilimsel çalışmaların yanı sıra Odamız birimlerince hazırlanan ve ülke-
mizin içinde bulunduğu durumu ortaya koyan kimi raporlar da yer almakta. Bu bağlamda hazırla-
dığımız “Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Hastanelerin Durumu” konulu raporda depremin yarattığı 
can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi için gereken yenileme ve güçlendirme çalışmalarının 
kamu yapılarında aldığı yolu gösterecek çarpıcı veriler bulunuyor. Raporumuz, özellikle 1999 Kör-
fez depreminin ardından sıkça gündeme gelen “depremle yaşamayı öğrenmenin” ülke yöneticileri 
tarafından “afet sonrası yakınma” olarak algılandığını bir kez daha ve istatistiklerle göstermektedir. 

İMO, kurulduğu günden bu yana bilimin ışığında yürüttüğü tüm çalışmalarını artırarak sürdürüyor. 
Dergimizin bu sayısında 9. Ulaştırma Kongresi ve 8. Ulusal Beton Kongresi; Ulusal Deprem Mühen-
disliği Konferansı ve Kültürel Mirasın Depremden Korunması Konferansı ile 4. Ulusal Çelik Yapılar 
Sempozyumu hazırlık çalışmalarının duyurusu bulunmakta. Üyelerimizin ve üniversitelerimizin 
yoğun katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu bilimsel etkinlikler aynı zamanda İMO’nun da temel 
faaliyet alanlarının başında gelmekte. 

TMH bu sayısında da mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütümüze ilişkin bilgileri üyelerimizle 
paylaşıyor.

Dergimizin şimdiye kadar ulaştığı etki ve yakaladığı çıtayı bir adım ileriye götürme niyetimizin, 
örgütümüzü oluşturan birimlerimiz ve üyelerimizin katkıları ile birlikte daha da güçlü gerçekleşe-
ceğinden şüphemiz yok.

Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi yayın faaliyetlerimizde de bizleri yalnız bırakmayan tüm şube, 
temsilcilik ve üyelerimize teşekkür ederiz.
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