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İMO 41. Dönem 5. Danışma Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi

İMO 41. Dönem 5. Danışma Kurulu 
Toplantısı “42.Genel Kurul Hazırlık 
Çalışmalarının Değerlendirilmesi” 
gündemiyle 11 Mart 2010 tarihin-
de gerçekleştirildi. İMO Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen toplantı İMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Harp’in açı-
lış konuşmasıyla başladı. Serdar 
Harp konuşmasında Türkiye’nin si-
yasi gündemini ve İMO’nun genel 
kurul gündemini değerlendirdi. 

Serdar Harp’in ardından İMO Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Ayşegül 
Bildirici “2010 Yılı Oda Merkezi ve 
Şubeler Tahmini Gider Bütçeleri, 
İMO 2010 Yılı Konsolide Tahmini 

Gelir Bütçesi, İMO 2010-2011 Yılları Bütçe Uygulama Esasları, İMO Oda Merkezi ve Şubeler Kadro 
Cetveli” içerikli bir sunum yaptı.

Ayşegül Bildirici’nin ardından sırasıyla İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, İMO Onur Kurulu 
Üyesi Hasan Fehmi Kara, İMO Danışma Kurulu Üyesi Murat Gökdemir, İMO Muğla Şube Başkanı 
Alifer Ataseven, İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, İMO Diyarbakır Şube Başkanı Tansel Önal, 
Eski İMO Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Yüncü, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uluata, İMO 
İzmir Şube Eski Başkanı Ali Fuat Günak, İMO İstanbul Şube Seçilmiş Danışma Kurulu Üyesi Mutlu 
Öztürk, İMO İzmir Şube Sekreter Üyesi Ayhan Emekli, İMO Balıkesir Şube Başkanı Hikmet Cesur, 
İMO Uşak Şube Başkanı Ümit Alp, İMO Gaziantep Şube Başkanı Metehan Gündüz ve Danışma Ku-
rulu Seçilmiş Üyesi Mert Nedim Alhas söz aldılar. 

Konuşmacılar çoğunlukla Elazığ’da yaşanan depremle ilgili görüş bildirdiler. Ayrıca İMO 42. Olağan 
Genel Kurul öncesi örgütlenme sorunları da değerlendirildi. 

Danışma Kurulu Toplantısına 17’si konuk 130 kişi katıldı. 

İMO Yöne�m Kurulu Başkanı Serdar Harp’in açılış konuşması

Danışma Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

Her ne kadar 41. dönemin son danışma kurulu için bir araya gelmiş olsak da, Ocak ayında gerçek-
leş�rdiğimiz şube genel kurullarında yeni seçilen meslektaşlarımızla Danışma Kurulu’ muz kısmen 
yenilendi. Danışma kurulu’ muza yeni ka�lan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum.

41. dönem danışma kurullarımızda, örgütümüze, mesleğimize, ülke siyase�ne dair önemli tar�şmalar 
gerçekleş�rdik. Bizler yürütme görevini yerine ge�rirken, en yetkili organlarımız arasında bulunan 
Danışma Kurulu’nda gerçekleşen tar�şmaların, Kurul kürsüsünde dile ge�rilen görüş ve önerilerin, 
ilerle�ci, geliş�rmeyi hedefleyen eleş�rilerin büyük yararlarını gördük.

Danışma Kurulu toplan�ları dışında da kurul üyelerinin görüşlerini almaya çalış�k. Kapılarınızı çaldık, 
yüz yüze görüştük, telefon aç�k. Sonsuz sabırla dinlediniz bizleri, sorunu anlamaya çalış�nız, çözüm 
için önerilerde bulundunuz, yardım talebimizi karşılıksız bırakmadınız. Evet, bir teşekkür borcumuz 
bulunuyor sizlere. Ama açıkçası bu, bireyleri aşan bir noktada anlam kazanıyor. Asıl teşekkür borcu-
muz, örgütümüze karşı gösterdiğiniz hassasiyet noktasında açığa çıkıyor. Çalışma dönemi içerisinde 
katkılarınız, rehberliğiniz nedeniyle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Odadan Haberler
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Değerli Arkadaşlar,

41. dönem ilk Danışma Kurulu toplan�sını gerçekleş�rdiğimizde görüşlerimi sizlere aktarmış, yeni 
dönemin ilk toplan�sının yara�ğı heyecanı paylaşmış�m.

41. dönemin son toplan�sı için yine kürsüdeyim, aynı heyecanı, ancak bu kez, odamızı geç�ğimiz 
iki yılda birlikte gerçekleş�rdiğimiz çalışmalarla 42. döneme hazırlamış olmanın coşkusuyla sizlerle 
paylaşıyorum. 

Duygulardan arınarak bir hayat sürmek mümkün olmuyor. Evde, işte, sosyal ve siyasal ilişkilerimizde 
aklımızı, man�ğımızı, duygularımızla besliyor ve örgütümüzle kurduğumuz ilişkiyi böylelikle anlamlı 
kılıyoruz.

Şurası açık ki, ancak örgütlü mücadeleye olan inancımızla açıklayabiliyoruz insanların hayatlarından, 
ailelerinden, işlerinden fedakârlık yaparak, örgütsel sorumluluk al�na girmelerini.

Odamızın kuruluşunun üzerinden yarım asrı aşkın bir zaman geç�. Bu zaman zar�nda, hiç hesaplan-
madı ama kaç yöne�ci, kaç danışma kurulu üyesi, kaç personel geldi geç� kim bilir?

Kim bilir ne sevinçler, ne üzüntüler yaşandı; kaç kez arkadaşlarımızı kaybe�k, kaç kez arkadaşlarımı-
zın yakınlarının doğumuna tanık olduk?

Büyük ekonomik sıkın�larla, demokrasiden nasibini almamış siyasi ik�darlarla mücadele e�k kaç yıl; 
kazanımlarımızın al�nda vesayet olmadı hiç, özgücümüzle elde e�k ne varsa. Acı çek�k, yorulduk, 
örselendik ama bugünlere kadar taşımasını bildik örgütümüzü.

Örgütlerin tarihi biraz da, o örgütlere tutkuyla bağlı insanların fedakârlığının tarihi değil midir? Emin 
olunuz ki, İMO tarihi, bizden öncekilerin ve bizlerin ve tabii ki bizden sonra geleceklerin öykülerinin 
toplamından ibare�r. 

Değerli Arkadaşlar,

Bir çalışma dönemini bi�rdik, yeni bir döneme yarın başlayacak genel kurulumuzla adım atacağız.

İçimizin rahat olduğunu biliyorum.

Şube genel kurullarımız büyük bir olgunluğa tanık olmuş, mesleğimize, mesleğimizin saygınlığına ve 
Odamız geleneklerine yakışır cereyan etmiş�r.

Bazı şubelerimizde iki ya da daha çok liste yarışmış, seçimi kaybedenler, sonuçları tar�şmasız kabul 
etmiş, genel kurul zemini hoşgörünün, demokrasinin, tahammülün ve anlamaya çalışmanın simgesi 
olmuş, seçme-seçilme sınırlarını aşan bir yaklaşım öne çıkmış�r.    

Kazananın İMO olduğu gerçeği, kimin kazanıp kaybe�ğinden daha fazla önemsenmiş, kurgunun ör-
gütsel bütünlüğümüze ve mesleki-poli�k hassasiyetlerimize uygun gerçekleşmiş olması örgütümüz 
açısından memnuniyet verici sayılmış�r. 

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye, büyük altüst oluşların yaşandığı, siyasal, sosyal, ekonomik gündemlerin hızla değiş�ği, nere-
deyse her olayın bir kırılma anı gibi algılanıp yaşandığı bir ülkedir.

Bu toprakların insanı olarak bizler de, tarihsel dönemeçlere denk gelen genel kurullarımıza öncekiler-
den daha fazla önem a
ederiz.

Genel kurulun dönemin ih�yacını gören ve gideren bir öngörüyle hareket etmesi, kararların bu çerçe-
vede alınması, seçilecek kurulların buna uygun olarak belirlenmesi gerek�ğine dikkat çekeriz. 

Yine böyle bir kırılma anı yaşadığımızı, bir tarihsel dönemeçte bulunduğumuzu belirtmek is�yorum.

TMMOB ve bağlı Odalar siyasi ik�dar tara�ndan kıskaç al�na alınmak isteniyor.

Yasalarımızla, yönetmeliklerimizle, parasal kaynaklarımızla oynanıyor.

Odaların varlığı bi�rilmek, toplumsal meşruiyet ortadan kaldırılmak isteniyor. 

Örgütümüzün geleceği açıktan tehdit ediliyor.

Değerli Arkadaşlar,

Bir bakalım, neo-liberalizmin dümdüz etmediği bir alan kaldı mı?

İk�darda bulunanların el atmadığı bir kurum var mı? 
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Mutlak ik�dar yolunda, son kalan birkaç kurumun ya ele geçirilmesi ya etkisizleş�rilmesi ya da tasfi-
yesi bekleniyor. 

Bu kurumlardan biri de TMMOB’dir.

Birliğimiz tasfiye edilme tehdidi al�nda bulunmaktadır ve bu durum genel kurulumuzun çerçevesini 
ve önümüzdeki dönem mücadele ha�nın ne olması gerek�ğini ortaya çıkarıyor. 

Genel kurulumuz, TMMOB’nin tasfiyesinin hiç de kolay olamayacağını önce kendimize, sonra kamu-
oyuna beyan etme zemini olarak değerlendirilmeli, örgütümüz genel kuruldan aldığı güçle, yeni dö-
neme kendini hazırlamalıdır.

Bu bir tarihsel sorumluluktur.

Ya neo-liberalizmin mesleğimize, örgütlülüğümüze karşı giriş�ği saldırılara direneceğiz ya da Birliği-
mizin, Odalarımızın tasfiyesine, mesleki alanımızın neo-liberalizmin ih�yaçlarına uygun düzenlenme-
sine seyirci kalacağız. 

Bugünün yakıcı sorunu budur ve bu sorunu alt edip etmeyeceğimiz, bizlerin kararı ve kararlılığına 
bağlıdır.

Biliyoruz ki; topyekûn saldırıya direnmek için güçlü olmak, kurumsal işleyişimizi oturtmak, mesleki-
bilimsel etkinliklerimizi sistema�k hale ge�rmek, toplumsal olaylarda refleksimizi göstermek, mes-
lektaşlarla kurulan ilişkiyi mesleki-poli�k ha�mız doğrultusunda geliş�rmek ve bu çerçevede örgüt-
lülüğümüzü pekiş�rmekle mümkün olacak�r.  

Genel kurulumuz dönemin görevlerine uygun yenilenmeyi gerçekleş�recek, İMO kararlı yürüyüşüne 
devam edecek�r. 

Değerli Arkadaşlar,

Bugün de dâhil dört günlük yoğun bir mesainin bizleri beklediğini biliyorum. Danışma Kurulu günde-
mimizde epey yüklü.

Daha önce sizlere ile�len gündeme göre; Odamıza ve şubelerimize ait 2010 bütçe tahminlerini, gelir 
gider bütçelerini, bütçe uygulama esaslarını, merkez ve şubelerin kadro cetvelini, genel kurulumuzda 
Yönetmelikler Komisyonuna ve örgütlenme komisyonuna sunulacak görüşleri ele alıp tar�şacağız. 

Özellikle yönetmelikler ve örgütlenme komisyonlarının çalışmalarına yön verecek görüşlerin önemine 
dikkat çekmek is�yorum.  Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunu-
yorum. 

Dünya ve Avrupa İnşaat Mühendisleri 
Konseyi Başkanları Türkiye’deydi
Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) Emilio Colon ve Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi 
(ECCE) Vassilis P. Economopoulos, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 42. Olağan Genel Kurulu’na katıl-
mak üzere Türkiye’ye geldiler.

12-14 Mart 2010 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Genel Kurul’a katılan Colon ve Econo-
mopoulos Genel Kurul’da birer konuşma yaptılar.

Emilio Colon konuşmasında WCCE’nin çalışmalarını aktardı ve yolsuzlukla mücadele 
kapsamında Dünya Adalet Örgütü ile yaptıkları çalışmalara değindi. Colon inşaat 
mühendislerinin birbirleriyle bilgi ve deneyim aktarımı yapmaları gerektiğine deği-
nerek Türkiye’deki inşaat mühendisleriyle ortaklaşa eğitim ve seminerler düzenle-
meyi planladıklarını anlattı. 

İstanbul’daki tarihi eserlerin güçlendirilmesine WCCE ve ECCE destek verecek 

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Başkanı Vassilis P. Economopoulos ise konuş-
masında dünyadaki tüm inşaat mühendislerin ortak sorunlarla mücadele ettiklerine 
dikkat çekerek işsiz mühendis sayısının tüm ülkelerde her geçen gün artığını vur-
guladı. 
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İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve İMO Uluslararası İlişkiler Kurulu Üyeleri 
ile ayrıca düzenledikleri bir toplantıda bir araya gelen Colon ve Economopoulos Tür-
kiye’nin deprem sorununu bildiklerini, özellikle İstanbul’u bekleyen deprem tehlike-
sinin yaratacağı yıkımları  kaygıyla yakından takip ettiklerini belirttiler. İMO ile bazı 
konularda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini kaydeden Colon ve Economopo-
ulos, önümüzdeki dönemde başta tarihi eserlerin depreme karşı güçlendirilmesi 
olmak üzere inşaat mühendisliği eğitimi ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda 
çalıştaylar gerçekleştirebileceklerini ifade ettiler.

İMO, Meclis Deprem Araştırma 
Komisyonu’na deprem 
gerçeğini anlattı
İnşaat Mühendisleri Odasından bir heyet, TBMM bünyesinde 
kurulan “Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu”na “Türkiye’nin Deprem Gerçe-
ği” konusunda bilgiler verdi. 

Komisyonun daveti üzerine 24 Şubat 2010 Çarşamba günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden İMO heyeti, Türkiye’nin 
acil çözüm bekleyen deprem sorununa ilişkin bilgilendirme-
lerde bulundu ve “Türkiye’nin Deprem Gerçeği” adıyla hazırlanan kapsamlı değerlendirme dosya-
sını Komisyona sundu.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ve İMO Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez’den oluşan heyet, Komisyon üyeleriyle yaklaşık iki saat görüş-
tü. 

Görüşmede Serdar Harp, yaşanan depremlerin bir felakete dönüşmemesi için kaçak yapılaşma, 
imar afları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda var olan sorunlara aci-
len çözüm üretmek gerektiğine dikkat çekti. Serdar Harp ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun’un eksik yönlerine, yetkin mühendisliğin gerekliliğine ve inşaat mühendisliği eğitimindeki 
aksaklıklara değindi. 

Cemal Gökçe ise deprem gerçeğini hazırladığı görsel sunumla anlattı. Depremlerde yıkılan binalar-
dan Konya’da yıkılan Zümrüt Apartmanına kadar bir çok görsel malzemeyle sunumunu zenginleş-
tiren Cemal Gökçe, özellikle İstanbul’un deprem riskine dikkat çekti. Cemal Gökçe, yapı stokunun 
durumu, yeni yapıların deprem güvenliği, Marmara depreminden sonra yapılan hasar tespit ça-
lışmaları, olası İstanbul depremi için yapılan hazırlıklar ve kamu binalarında yapılan güçlendirme 
çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu. 

Sunumların ardından Komisyon üyeleriyle görüş alışverişinde bulunuldu. 

Komisyon aynı gün, ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ Afet Yönetimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi, ODTÜ Jeoloji ve Jeofizik Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi Deprem 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Ankara Üniversitesi Dep-
rem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden temsilcilerle de görüşmeler yaptı.

Düzeltme
TMH’nın 456. sayısında Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimizin Özgeçmişleri bölümünde 
İhsan Temel’in mezun olduğu üniversite yanlış yazılmıştır. Üyemiz İstanbul Işık Mühendislik ve 
Mimarlık Okulu’ndan değil, İDMMA’dan mezun olmuştur. Düzeltir özür dileriz.


