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Odamız, 57. kuruluş yılını tüm şube ve birimlerinde coşku ve gururla kutladı. 1954 yılında kurulan, 
kurulduğu günden bu yana insan odaklı politikaları merkezine alarak üyelerine hizmet veren İnşa-
at Mühendisleri Odası aynı anlayışla yoluna devam ediyor. 85 bini aşkın üye sayısıyla artık büyük bir 
demokratik meslek örgütü olan İnşaat Mühendisleri Odası, kuruluş ilkelerinden sapmadan yolunu 
ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 

Odamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuruluş yıl dönümünde meslekte 25 ve 40 yılını tamamla-
yan üyeleri için tören düzenledi. Tüm şubelerde düzenlenen “Jübile Yemeği” törenlerinde inşaat 
mühendisliğinde 25 yılını dolduran üyelerimize onur belgesi, mesleğe 40 yıl emek veren inşaat 
mühendisliğinin duayenlerine ise plaket verildi. 

Bu yıl, meslekte 25 yılını dolduran üyelerimiz arasında İnşaat Mühendisleri Odası’na zaman ve 
emek vermekten imtina etmeyen Odamız Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Levent Darı ve Odamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Züber Akgöl de vardı. Yöneticilerimizin ve üyelerimizin heyecanını 
paylaşıyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın şubelerinde meslekte 25 ve 40 yılını geride bırakan üyeler için dü-
zenlenen törenlerin detayları şöyle:

Odamızın 57. kuruluş 

yıldönümü coşkuyla 

kutlandı
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Adana Şube

İMO Adana Şubesi, Odamızın 57. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel kuruluş 
yıldönümü yemeği düzenledi. Yemek organizasyonu bünyesinde meslekte 25. ve 40. yılını doldu-
ran üyelere onur plaketi verildi. 

Törende bir konuşma yapan İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, “İMO geleceğe yürüyüşüne 
devam ediyor. Geleceğe yürüyüşün başarılmasının yolu, geleneğe gösterilecek vefadan geçmek-
tedir.” dedi. Bakır duygularını şu sözlerle ifade etti: “İMO, geleceğe yürüyor. 57 yıllık mücadele ve hak 
örgütü olan İMO, 57 yıldır ilkelerinden ödün vermeyen meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumaya 
çalışan Odamız, kuruluşunu üyeleriyle birlikte kutlamayı, meslekte on yıllarını dolduran arkadaşları-
mıza teşekkür etmeyi önemsiyor. Sahiplenmenin, dayanışmanın yolu buradan geçmektedir. Özellikle 
meslekte uzun yıllar geçirmiş meslektaşlarımızın onore edilmesini, onlara teşekkür etmekten ziyade, 
geleceği kazanma iradesinin ilan edilmesi olarak algılıyoruz. Odamız kuruluşundan bu yana üç darbe 
görmüş, nice badireler atlatmış ama ayakta kalmayı başarmıştır. Bugün de AKP iktidarının meslek oda-
larına dönük girişimlerini boşa çıkartacak güce ve kararlılığa sahiptir.” 

Plaket törenin ardından başlayan yemekte ise inşaat mühendisleri gönüllerince eğlendi. 

Ankara Şube

İMO Ankara Şubesi, 16 Aralık 2011 Cuma günü Gazi Kültür Evi’nde düzenlediği yemekte meslekte 
25. ve 40. yılını dolduran üyelerine belgelerini ve plaketlerini takdim etti. 

“Meslekte 25. Yıl ve 40. Yıl Jübile Yemeği” adıyla düzenlenen etkinlikte inşaat mühendisliği mesle-
ğinde 40. yılını doldurma onuruna erişen 97 kişiye ve 25. yılını doldurma onuruna erişen 33 kişiye 
belgeleri ve plaketleri verildi. İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan ve İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Harp’in açılış konuşmasıyla başlayan geceye İMO Yönetim Kurulu Üyeleri, İMO Ankara 
Şube Yöneticileri ile şube üyeleri ve yakınlarından oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Serdar Harp açılışta yaptığı konuşmada inşaat mühendisliği günü vesilesiyle yapılan kutlamaların 
iki nedenle anlamlı olduğunu belirtti. İMO’nun kuruluş yıldönümü olmasının yanında bugüne an-
lamını veren diğer önemli bir hususun mesleğe yıllarını vermiş olan dostların hatırlanması olduğu-
nu söyleyen Harp, “Bilinir ki, tarihsel mecrada bir yükü taşımak, yeni nesillere köprü olmak oldukça 
zor bir görevdir. Bugün aramızda bu zor görevi yerine getirebilmeyi başarmış, mesleğimizi hem 
aklı hem de vicdanı ile harmanlamış dostlarımız, meslektaşlarımız var” dedi. 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın bugünlere kadar mesleki ve toplumsal sorunların çözümleri nok-
tasında kararlı ve inatçı olduğunu kaydeden Serdar Harp “Bilimin değersizleştirildiği ve her türlü 
mistik düşüncenin toplum üzerinde hâkim kılındığı, bir nevi toplumsal körleşmenin bilinçli olarak 
yaratılmaya çalışıldığı dönemlerde inatçı olmak gerektiğini” söyledi. Harp “Bilimi savunduk, halkı 
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savunduk, ülkemizi savunduk, geleceğimizi savunduk. Özgürlüğü, eşitliği, barışı ve demokrasi-
yi savunduk. İnsanca bir yaşamı savunduk. Savunduğumuz değerlerden asla geri adım atmadık. 
Her zaman kararlı olduk. Odamızı bugünlere kadar büyük bir sorumlulukla getiren arkadaşlarıma, 
dostlarıma, meslektaşlarıma yürek dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu yolda yıllarını ver-
mekte tereddüt etmemiş olan ve bu yolculuğa devam etme noktasında kararlılığını koruyan, az ya 
da çok bu sürece emek harcayan herkese yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyorum” 
diye konuştu. 

Nevzat Ersan açılış konuşmasında son günlerde Van depreminde yaşadıklarımızın bir yandan mes-
lek alanımız için toplumsal sorumluluklarımızı ihmal etmememiz gerektiğini gösterirken bir yan-
dan da mesleğimizin insan hayatı için önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Ersan, 
99 Marmara depremlerinden bu yana olası depremlerle ilgili atılan tek somut adımın 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun olmasına rağmen bu kanunun bile Van gibi birinci deprem böl-
gesinde birtakım eksikliklerine rağmen ancak 11 yıl sonra uygulamaya konulduğunu belirtti.

Mühendislik verilerinden yoksun imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti gör-
memiş yapı üretimi yani ranta dayalı, düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyoeko-
nomik politikalar sonucunda depremlerin afete yani insani ve ekonomik bir yıkıma dönüştüğünü 
söyleyen Ersan sözlerine “Deprem gibi can yakıcı bir sorunun yanında, kanun hükmünde kararna-
melerle sektörümüz, mesleğimiz ve meslek odamız üzerinde giderek ağırlaşan politikalar ve baskılara 
karşı, her zamankinden daha güçlü ve daha iradeli durmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Mesleğimizi 
değersizleştiren ve meslek odamıza yönelik düzenlemeleri yasallaştıran kanun hükmünde kararname-
lere karşı gücümüze güç katarak, tüm bu saldırılar ve bizleri hedef tahtasına koyan anlayışlar karşı-
sında mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızla hareket etmemiz, sahip olduğumuz sorumluluklara 
daha sıkı sarılmamız gerektiği bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Böylesi bir zamanda, meslekte 25 
ve 40. Yılını dolduran siz meslektaşlarımızı kutlamak bizler için daha da anlamlı bir hal almaktadır” 
diye devam etti.

Antalya Şube

İMO Antalya Şubesi, Odamızın 57’inci, İMO Antalya Şubesi’nin 23’nci kuruluş yıldönümünü kutladı. 
700’e yakın inşaat mühendisinin aileleri ile birlikte katıldıkları törende meslekte 25 ve 40 yılını dol-
duran üyelerin yanı sıra meslekte 50’nci yılını dolduran üyeler ile mesleğe yeni başlamış en genç 
üyeye de onur belgesi verildi. 

İMO Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz, törende bir konuşma yaptı. Gündemdeki bazı konu başlık-
larını değerlendiren Cem Oğuz, “İnşaat sektörünün çekirdeğini İnşaat Mühendisleri oluşturmaktadır. 
İnşa etme sanatı ve inşa edilmiş yapıya ihtiyaç duyma, ilk insan ile birlikte başlamıştır. Günümüzde 
bu önemli görevi ve sorumluluğu İnşaat Mühendisleri üstlenmektedir. İçinde yaşadığımız konutlarımı-
zın, işyerlerimizin, üzerinde seyahat ettiğimiz yollarımızın, su ve enerji sağlayan barajlarımızın, hava 
ve deniz limanlarımızın, içme suyu ve atık su tesislerimizin ve buna benzer birçok yapımızın proje ve 
uygulama sorumlusu, bizleriz.
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Ancak, ülkemizde inşaat mühendisliği hak ettiği yere gelememiştir. Toplumumuz mühendislik bilimine 
gerektiği önemi ve saygıyı gösterebilseydi deprem afetlerinde, sel felaketlerinde, trafik kazalarında can 
ve mal kayıpları en aza indirilebilirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen modern Türkiye’nin mühendisleri olarak güzel bir gelecek inşa etme konu-
sundaki inancımızı hiç kaybetmedik. Bu inancımızın temel dayanaklarından birisi de, meslekte 25, 40 
ve 50. Yılını dolduran üyelerimizin mühendisliğe ve ülkeye yaptıkları olumlu katkılardır. Bu katkıların-
dan dolayı arkadaşlarımı, meslek büyüklerimi ve onlara daima destek olan saygıdeğer eşlerini yürekten 
kutluyorum” diye konuştu.  

Ödül töreninden sonra İMO’nun kuruluş yıldönümü için hazırlanan pasta kesimi gerçekleştirildi. 
İMO üyeleri gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendiler.

Aydın Şube

İMO Aydın Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da meslekte 25 ile 40 yılını geride bırakan üyelerimiz için 
kuruluş yılı gecesi düzenledi. 17 Aralık 2011 Cumartesi günü Kuşadası’nda düzenlenen kuruluş yılı 
yemeğinde meslekte 40 yılını dolduran üyelere plaket, 25 yılını dolduran üyelere ise belge verildi.  
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Törenin açılış konuşmasını İMO Aydın Şube Başkanı Kazım Zeyrek yaptı. Ödül töreninden sonra 
57.Kuruluş Yılı pastası kesildi.  

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gecede bir müzik dinletisi sunuldu.  

Denizli Şube

İMO Denizli Şubesi, Odamızın 57. kuruluş yıldönümünü Pamukkale Colossae Hotel’de düzenlediği 
törenle kutladı.

Kutlamaya Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Acar, Denizli Belediyesi Başkan Yardımcıları Şamil Çınar, 
Mahmut Güngör, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Şenel, Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Başkanı Hüseyin Hadımlı, Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim 
Gür, Eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören, İMO Denizli Şube eski Başkanları Salih Basmacı, 
Mehmet Acar, Halil Gürcan, Bülent Altunay, İMO Aydın, İzmir ve Muğla Şube Başkanları ile Denizli 
Şube üyeleri ve yakınları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İMO Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Halim Ceylan, inşaat mühen-
disliğinin ‘’uygarlık mesleği’’ olduğunu belirterek, ‘’Tüm olumsuzluklara rağmen insanlığa hizmet 
etmeye devan edeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyüktür. Çünkü insan hayatını etkileyebilecek çalışma-
lara imza atıyoruz. Bu yüzden inşaat mühendisliğinin kıymetini ve değerini bilerek adımlar atmamız 
gerekiyor. Çünkü Türkiye’de yaşananlar bu sorumluluğa güzel bir örnektir’’ dedi.

Törende meslekte 40 yılını dolduran 6 üyeye plaket, 25 yılını dolduran 19 üyeye ise onur belgesi 
verildi. Gecede 57. kuruluş yıldönümü pastası kesildi. 

Eskişehir Şube

İMO Eskişehir Şubesi, Odamızın kuruluş yıl dönümünü Anemon otelde düzenlediği geleneksel ye-
mekle kutladı. Açılış konuşmasını İMO Eskişehir Şube Başkanı Fercan Yavuz’un yaptığı geceye Te-
pebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OÜ) Rektörü Hasan Gönen, 
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan, OÜ İnşaat Fakültesi dekan ve bölüm başkanları, 
TMMOB’ye bağlı meslek odaları yöneticileri ile Oda üyeleri ve yakınları katıldı. 

Açılış konuşmasının ardından meslekte 40. ve 25. yılını dolduran üyelere plaket ve belge verilerek, 
mühendisliğe ve ülkemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi.
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Gaziantep Şube

İMO Gaziantep Şubesi, Odamızın 57. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 17 Aralık 2011 Cu-
martesi günü Zirve Park Restaurant’ta üyelerin ve ailelerinin katılımı ile “İnşaat Mühendisleri Odası 
Kuruluş Yıldönümü Yemeği ve Balosu” gerçekleştirdi.  

Törene, Şahinbey İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bazoğlu, Şahinbey Belediyesi İmar Müdü-
rü Aslettin Yıldız, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Günal 
ve Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özakça katıldı. 

İMO Gaziantep Şube Başkanı Metehan Gündüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan gecede meslekte 
25 ve 40 yılını tamamlayan üyelere plaket ve belge verildi. 

İstanbul Şube

İMO İstanbul Şubesi, Odamızın 57. Kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler ara-
sında yer alan “Meslekte 40 ve 25 Yıl Yemeği”, 17 Aralık 2011 Cumartesi günü Maslak Sheraton İs-
tanbul Otel’de gerçekleştirildi. Yemekte bu yıl meslekte 40 yılını dolduran üyelere altın rozetleri ve 
plaketleri, meslekte 25 yılını dolduran üyelere ise onur belgeleri ve gümüş rozetleri takdim edildi. 

Yemekte bir açılış konuşması yapan İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, dünyada her geçen 
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gün gelişen iletişim olanaklarına ve bunun yarattığı rekabet koşullarının acımasızlığına dikkat çe-
kerek “Hayat bizlerin özgüven içinde daha bilgili olmamızı gerekli kılıyor. Bu noktada gelişmelere 
uyum sağlayamayanlar yok oluyor” dedi. İnşaat mühendisliğinde etik ve ahlakın önemine de dik-
kat çeken Gökçe “Ülkemizdeki ve dünyadaki sayımız artmakla kalmıyor, niteliksel bir artış da ortaya 
çıkıyor. Bu nedenle çok okumak, çok düşünmek çok üretmek gerekiyor. Mesleki etik ve meslek 
ahlakını her zaman önemsiyoruz. Politikacıların, birlikte çalıştığımız meslek insanlarının ve işve-
renlerin baskısı altında kalmadan, mesleğin gereğini yapmak her zaman istediğimiz bir konudur” 
diye konuştu. 

Gökçe meslekte 40 yılını dolduran meslektaşlarına seslenerek “Yeniliğe açık, yaratıcı ve işbirliği için-
de olarak yaşamın geçtiği her ortamda dikkatli gözlemler yaptınız… İnsana ve çevreye karşı saygılı, 
her zaman hoşgörülü, yaratıcı ve özgüven içinde oldunuz… Akıl ve duyguyu ustaca kaynaştırarak, 
Selimiye’yi, Süleymaniye’yi, Malabadi Köprüsü’nü, Mostar’ı, Ayasofya’yı yapanlara yaptıklarınızla 
selam yolladınız. Onların mirasçısı olmayı hak ettiniz… ve, meslekte 40 yılı geride bıraktınız. Bir kırk 
yılı daha geride bırakmanızı diliyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda, eşinizle, çocuklarınızla, torun-
larınızla, arkadaş ve dostlarınızla sağlık ve yeni başarılı yıllar geçirmenizi istiyoruz” dedi. 

İzmir Şube

İMO İzmir Şubesi, meslekte 40. ve 25. yılını dolduran üyelerimiz için 13 Aralık 2011 tarihinde Tepe-
kule Kongre Merkezi Anadolu Salonu’nda plaket töreni düzenledi. İMO İzmir Şube Başkanı Ayhan 

Emekli’nin açılış konuşmasıyla başlayan törende Odamız tarafından hazırlanan ve basımı yapılan 
50. Yılda 50. Eser kitabından bir sunum yapıldı. 

Sunumun ardından mesleğinde 40. ve 25. yılını dolduran üyelerimize plaket ve onur belgeleri ve-
rildi. 

Törenden sonra İMO İzmir Şube Üyesi İnci Gün’ün çalışmalarının yer aldığı resim sergisinin açılışı 
yapıldı.
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Kocaeli şube

İMO Kocaeli Şubesi meslekte 25 ve 40 yılını geride bırakan üyelerimiz için 23 Aralık 2011 Cuma 
günü Fuar İçi Şehir Restaurant’ta bir tören gerçekleştirdi. 

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gecede Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanı Tahir Akman, Kızılay Şube Başkanı Muzaffer Şişmanoğlu, KOÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Özden, KOÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yar. Doç. 
Dr. Fuat Okay, İMO Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar, Kocaeli eski yerel yöneticileri ve çok 
sayıda davetli hazır bulundu. 

İMO Kocaeli Şube Başkanı Aykut Bozkurt’un açılış konuşmasını yaptığı gecede yapım sürecine 
başlanacak olan İMO Kocaeli Şube hizmet binasının mimari avan projesinin slayt sunumu göste-
rildi. Gecede meslekte 25 ve 40 yılını dolduran üyelerin yanı sıra Van’da meydana gelen depremin 
ardından hasar tespit çalışmasına katılan şube üyelerine de teşekkür plaketi verildi. 

Konya Şube

İMO Konya şubesi, 19 Aralık İnşaat Mühendisleri günü nedeniyle Dedeman Otel’de özel bir prog-
ram düzenledi. Programda meslekte 25 ile 40 yılını tamamlayan inşaat mühendislerine plaket ve-
rildi. Törene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, Selçuklu Belediye Başka-
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nı Uğur İbrahim Altay,  SÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Yaşar Kaltakcı, SÜ Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve çeşitli kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer odalardan davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İMO Konya Şube Başkanı Ali Çınar, meslekte 25 ve 40 yılı-
na ulaşan inşaat mühendislerini kutlayarak, “Tarihimizin en eski mesleği olan inşaat mühendisliği 
mesleğinde, 25 ve 40. yılını dolduran meslektaş büyüklerimize son derece önemli, zor, meşakkatli, 
kutsal bir mesleği bu kadar yıl icra etmiş olmalarından şehrimize, bölgemize eserler bırakmış olma-
larından, tecrübe ve birikimleri ile bizlere yol göstermiş olmalarından ötürü kendilerine şükranla-
rımı sunuyor, kendilerini tebrik ediyorum. Meslek hayatında geçirilen yıllar bizim için ve bizlerden 
sonra gelecek olan genç mühendisler için çok kıymetlidir” dedi.

Programın son bölümünde meslekte 25 ve 40 yılını dolduran inşaat mühendislerine plaketleri pro-
tokol tarafından takdim edildi. 

Muğla Şube

İMO Muğla Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası kuruluş gününü bu yıl 24 Aralık 2011 Cumartesi 
günü Akyaka Yücelen Otel’de gerçekleştirdi. Çok sayıda İMO Muğla Şube üyesi ve eşinin katıldığı 
gecede meslekte 25 ve 40 yılını dolduran üyelere belge ve plaket verildi.  

Uşak Şube

İMO Uşak Şubesi, 57. yıl kutlamaları çerçevesinde 19 Aralık 2011 tarihinde Uşak Ağaoğlu Otel’inde 
bir tören düzenledi. Törene Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Törende meslekte 25 ve 40 yılını tamamlayan üyelere belge ve plaket verildi. 


