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İnşaat Mühendisleri Odası’nın tüm şube ve birimleriyle aylardır hazırlıklarını yaptığı İnşaat Mühen-
disliği Kurultayı 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın örgütlü olduğu tüm illerden davetli olan 558 delegeden olumsuz 
hava koşullarına rağmen 343 inşaat mühendisinin ve 37 konuğun katılımıyla düzenlenen Kurul-
tayda, “Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar, Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar, Siyasal Ekonomik ve 

Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanına Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik” ana 
başlıklar altında yer alan 114 önerge değerlendirilip karara bağlandı.  

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda Cumartesi günü saat 9:30’da Di-
van Kurulu’nun seçilmesiyle başlayan Kurultay’ın açılış konuşmaları bölümünde sırasıyla İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve konuk katılımcılardan CHP Bursa Milletvekilleri Kemal Ekinci 
ile İlhan Demiröz söz aldılar. 
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Konuşmasında Kurultay öncesi yapılan hazırlıklara değinen Serdar 
Harp, Kurultay boyunca ele alınacak konu başlıklarının inşaat mü-
hendisliği mesleği ve inşaat mühendisleri için taşıdığı öneme dikkat 
çekti. Kurultay öncesi 7 ayrı şubede tüm üyelerin katılımına açık böl-
gesel çalıştayların düzenlendiğini söyleyen Serdar Harp, iki gün sü-
recek Kurultay boyunca İnşaat Mühendisleri Odası’nın ortak aklının 
harekete geçirileceğini vurguladı. 

İMO’nun ülke çapında 154 noktada örgütlü olduğunu, 85 bini aşkın 
üyeye sahip olduğunu ve güçlenerek büyüdüğünü belirten Serdar 
Harp, “Mesleğimiz ve toplumumuzun yararı için çıktığımız bu yolda, 
artan sorumluluklarımıza uygun bir çizgiye ve örgütlülüğe ulaşabil-
memiz için ülkemizde değişen koşulları tanımlamamız ve mesleği-
miz ile bağlantılarını doğru bir şekilde kurmamız gerekmektedir” 
dedi. 

İnşaat mühendisliği alanını düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin 
güncellenmesi, mesleki bilgilerin ve uygulama esaslarının çağdaş 
normlara uygun hale getirilmesi gereğinin aciliyet taşıdığını belirten 
Serdar Harp, Kurultayın bu zaruri ihtiyacı karşılayacağını ve bu alan-
da yaşanan durağanlığa ve çözümsüzlüğe yanıt olacağını kaydetti.  

İnşaat Mühendisleri Odası’nın sadece eleştiren değil aynı zamanda 
çözüm üreten bir kurum olduğuna da dikkat çeken Serdar Harp, 
mevcut sorunları dile getirenlerin çözümün de muhatabı olmaları 
gerektiğinin Kurultayda ifadesini bulacağını söyledi.  

İnşaat mühendislerinin hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir dün-
ya adına üretmek için çabaladığını kaydeden Harp, ancak ülkenin 
içinde bulunduğu koşulların bu durumu tersine doğru işlettiğine 
ve her geçen gün olumsuzlukların giderek arttığına dikkat çekti. 
Türkiye’nin son dönem siyasi ve toplumsal gündeminde öne çıkan 
konuları değerlendiren Serdar Harp, geçtiğimiz günlerde sonuçla-
nan Hrant Dink davası ile ilgili “Tüm siyasi cinayetlerde ve faili meç-
hullerde olduğu gibi bu davada da adalet ortadan kaybolmuştur. 
Ancak bilinmelidir ki tüm sorular yanıt bulmadan ve sorumlular yar-
gılanmadan bu dava bizler için bitmeyecektir” diye konuştu. 

Harp son olarak İMO’nun ilk kez düzenlediği kurultayın İMO’nun bundan sonraki yol haritasını be-
lirleyeceğine, özel, öncü ve özgün olan Kurultayda alınacak kararların inşaat mühendislerinin ve 
İMO’nun geleceğine yön vereceğine olan inancının tam olduğunu belirtti.

Serdar Harp’in ardından söz alan CHP Bursa Milletvekilleri Kemal Ekinci, Türkiye’de son dönem ya-
şanan anti demokratik uygulamalara dikkat çekerek, buna kaşı çıkılmazsa Türkiye’nin geri kalacağı-
nı belirtti ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. 

Uzun yıllar TMMOB’nin çeşitli organlarında görev alan Milletvekili İlhan Demiröz ise TMMOB ve 
bağlı Odaların dimdik ayakta durduğunu ve kentler ile toplum için taşıdıkları öneme dikkat çekti. 

Anayasa ve Özelleştirme önergeleriyle ilgili aktif tartışmalar yapıldı

6 oturumda tamamlanan Kurultayın ilk günü “Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar” ve “Çalışma Yaşamına 
İlişkin Sorunlar”, ikinci günü “Siyasal Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanına Yansıma-
ları”, “Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik” konu başlıklarında yer alan önergeler değerlendirildi. 

Geniş katılım ve aktif kürsü kullanımının olduğu Kurultayda özellikle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Anayasa çalışmaları, Özelleştirme Politikaları, Çev-
re Politikaları, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Mühendisliği Eğitimi ile Mesleki Davranış İlkleri ve Meslek 
Etiği konu başlıkları altında yer alan önergelerle ilgili çok sayıda delege söz aldı ve bu konularla 
ilgili İnşaat Mühendisleri Odası’nın daha etkin ve aktif rol alması önerildi. 

Kurultayın ardından sonuç bildirgesi hazırlandı. 
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