Odamız 56. Kuruluş Yıl Dönümünü
Etkinliklerle Kutladı
Odamızın 56. kuruluş yıl dönümünü, tüm şube ve temsilciliklerimizde çeşitli etkinliklerle
kutlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Odamız 11-19 Aralık tarihleri arasında İnşaat Mühendisliği
Haftası Etkinlikleri düzenledi. Etkinlik haftası kapsamında söyleşiler, paneller, tiyatro
oyunları ve teknik geziler gerçekleştirildi. Ayrıca meslekte 25-40 yılını dolduran üyeler
için plaket ve onur belgesi töreni düzenlendi.

Adana Şube
İMO Adana Şubesi’nin Adana
Ticaret Odası Sosyal Hizmetleri ve Eğitim Vakfı’nda (ATOSEV) 17 Aralık 2010 tarihinde
düzenlediği yemeğe yaklaşık
300 kişi katıldı. Meslekte 40
yılını dolduran üyelere onur
plaketlerinin de verildiği yemeğe, Adana Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Zihni
Aldırmaz, Sarıçam Belediye
Başkanı Ahmet Zembilci, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Cafer Esendemir, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Erdem, İMO Denetleme Kurulu Üyesi
Nebil Yengüner, İMO Adana Şube eski başkanlarından Sadi Sürenkök ve Ali Olgun ile çok sayıda
konuk katıldı.
Yemeğe katılanlara ve onur belgesi alanlara seslenen Bakır, “İMO, gelenekten geleceğe yürüyüşün
simgesidir. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine bu nedenle büyük önem veriyoruz. Özellikle meslekte
uzun yıllar geçirmiş meslektaşlarımızın onore edilmesini, onlara teşekkür etmekten ziyade, geleceği kazanma iradesinin ilan edilmesi olarak algılıyoruz.” dedi.
“Onur plaketi yılların toplamı değildir”
İMO Adana Şubesi 25 yılını dolduran üyeler için ise 24 Aralık 2010 tarihinde Uğur Ersoy Toplantı
Salonu’nda tören düzenledi. 25 yıllık üyelere onur plaketi verilen törene İMO Yönetim Kurulu üyesi
Şükrü Erdem, İMO Denetleme Kurulu Üyesi Nebil Yengüner, Adana Şube eski başkanı Sadi Sürenkök de katıldı.
Meslekte 25 yılını dolduran üyeler için düzenlenen törende bir konuşma yapan İMO Adana Şube
Başkanı Abdullah Bakır, “25 yıldır bu onurlu mesleği icra eden üyelerimize verilen onur belgesinin
sadece yılların sıradan toplamını ifade etmediği, aynı zamanda mesleki saygınlığın korunmasını,
mesleki onurun yüceltilmesini, mesleki etiğe bağlılığı içerdiği bilinmelidir.” dedi.
Plaket töreni düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Ankara Şube
İMO Ankara Şubesi, 17 Aralık 2010 Cuma günü Gazi Kültür Evi’nde düzenlediği yemekte meslekte
25 ve 40 yılını dolduran üyelere belgelerini ve plaketlerini verdi.
Meslekte 40. yılını dolduran 75 kişiye ve 25. yılını dolduran 16 kişiye belge ve plaketlerinin takdim
edildiği geceye İMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Alaettin Duran, Sekreter Üye Levent Darı, Sayman
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Üye Züber Akgöl, İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İMO Genel Sekreter Yardımcıları Gülsüm Sönmez, Ayşegül Bildirici ile üyeler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan yaptı. Açılış konuşmasında son
dönemlerde sektörde yoğunlaşan yolsuzluk odaklı politikalara, kamu ihale sistemi ve yapı denetiminde gerçekleştirilen değişikliklerle mühendis ve mimarların haklarının gasp edildiğine, sektörün işleyiş biçimini kökten dönüştüren değişikliklerin sektörü can çekişme noktasına getirdiğine
değinen Ersan, bütün bunların yanında küresel mali kriz nedeniyle ağır yara alan sektörün, bunun
bileşenleri olarak mühendisleri de yarattığı tahribatla olumsuz etkilediğini ifade etti. Ersan konuşmasına “Sektörümüz, mesleğimiz ve meslek odamız üzerinde giderek ağırlaşan politikalar ve baskılar, her zamankinden daha güçlü ve iradeli durmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu saldırılar ve bizleri hedef tahtasına koyan anlayışlar karşısında 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 alıyor.” diye konuştu.

Aydın Şube
İMO Aydın Şubesi,18 Aralık
2010 Cumartesi günü Kuşadası Pıne Bay Hotel’de düzenlediği gecede hem Odanın 56.
Kuruluş yıl dönümünü kutladı
hem de meslekte 25, 40 ve 50
yılını geride bırakan üyelere
mesleğe yaptıkları katkıdan
dolayı teşekkür etti.
İMO Aydın Şube Başkanı Kazım Zeyrek’in açılış konuşmasından sonra gecede yapılan
törenle meslekte 50. yılını ve
25. yılını dolduran üyelere
onur belgeleri verildi.
Ödül töreninin ardından
56.Kuruluş Yılı pastasını Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri onur belgelerini alan üyelerle birlikte kestiler. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı
gece konser dinletisinin ardından sona erdi.

Denizli Şube
İMO Denizli Şubesi’nin Richmond Otel Pamukkale’de düzenlediği yemeğe her yıl olduğu gibi bu yıl
da katılım ve coşku yüksekti. Şube başkanı Doç. Dr. Halim Ceylan’ın konuşmasıyla başlayan gecede
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mesleklerinde 25 ve 40 yıllını dolduran üyelere plaket
ve onur belgeleri verildi.
Odanın 56. İMO Denizli Şubesi’nin ise 20. yaşı için kesilen pastanın ardından PAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Orkestrası’nın konseriyle geceye devam edildi.

Eskişehir Şube
İMO Eskişehir Şubesi İMO’nun 56. kuruluş yıldönümünü Anemon otelde düzenlediği geleneksel yemekle
kutladı. Açılış konuşmasını İMO Eskişehir Şube Başkanı
Fercan Yavuz’un yaptığı geceye Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Fazıl Tekin, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan, Eskişehir’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinin dekan ve bölüm başkanları, meslek odalarının yöneticileri ve üyeler katıldı.
Fercan Yavuz konuşmasında inşaat mühendislerinin meslek alanında son yıllarda yaşanan tahribatları özetledi ve buna karşılık kendilerine çizilen pembe tabloya dikkat çekti. İnşaat mühendislerinin mesleki felsefeleri gereği görünenle değil esasla ilgilendiklerini belirten Fercan Yavuz
“Tüm olumsuzluklara rağmen modern Türkiye’nin mühendisleri olarak güzel bir gelecek inşa etme
konusundaki inancımızı hiç kaybetmedik. Bu inancımızın temel dayanaklarından birisi de, meslekte 25 ve 40. Yılını dolduran üyelerimizin mühendisliğe ve ülkeye yaptıkları olumlu katkılardır.
Bu katkılarından dolayı arkadaşlarımı ve onlara daima
destek olan saygıdeğer eşlerini yürekten kutluyorum.”
diye konuştu.
Açılış konuşmasından sonra meslekte 40. ve 25. yılını
dolduran üyelere plaket verildi.

Gaziantep Şube
İMO Gaziantep Şubesi, 18 Aralık 2010 Cumartesi
günü Kavalık Şato Restaurant’ ta düzenlediği geceyle
İMO’nun 56. kuruluş yıldönümünü üyeler ve aileleriyle
birlikte kutladı.
Meslekte 25. ve 40. yılını dolduran üyelere onur belgesi ve plaketin verildiği geceye Şahinbey İlçe Belediyesi
Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Oğuz Bazoğlu da
katıldı.

İstanbul Şube
İMO İstanbul Şubesi ‘Meslekte 40 Yıl Jübile Yemeği’ni 18 Aralık 2010 tarihinde Maslak Sheraton
İstanbul Otel’de gerçekleştirdi. Yemekte meslekte 40 yılını dolduran üyelere onur belgeleri ve plaketleri, meslekte 25 yılını dolduran üyelere ise onur belgeleri verildi.
Yemek İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe’nin açılış konuşmasıyla başladı. Gökçe, meslekte
40 yılını ve 25 yılını dolduran meslektaşları kutlayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü.
“Yeraltında ve yer üstünde ortaya çıkan önemli yapılarda siz meslektaşlarımızın imzası ve harcı var.
İnşaat mühendisliğini insanın var olduğu günden bu yana gelişerek varlığını sürdüren bir meslek
olarak biliyoruz. Bu nedenle inşaat mühendisliği en eski mesleklerden birisidir ve inşaat mühendisliği evrensel bir meslektir.
Hayal gücümüz geleceğimizi belirler, zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi sonra gelir
denir. Biz inşaat mühendisleri hayal gücümüzün hantallaşmasına izin vermeyiz.
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Nasıl okunacağını bilirseniz eğer, hata yapmaktan da korkmazsınız. Biz bugüne kadar başarılı olmak için değil, değerli olmak için çaba harcadık. Değerli olan her şeyde başarının olduğunu bilerek
davrandık. Bu süreçte, bilmenin önemli bir yanının da deneyim olduğunu öğrendik. Bir konuyu tartışmanın bize felsefi ve teknik bir altlık kazandıracağını fakat, yeterli olmadığını anladık. Bir konuyu
bilmek istediğimiz zaman denedik ve deneyerek yaptık ve sonuç aldık. Sürdürülebilir bir dünya
yaratmak, yaşam kalitesini artırmak için yetkinlikle, işbirliğiyle ve etik kurallara uyarak her zaman
bir bilen olarak görüldük.
Bizler bu gece gözlemlerimizi, izlenimlerimizi bir araya getirmek için içtenliğimizle bir araya geldik.
Özlemlerimizi buluşturmak, hayallerimizi paylaşmak için bu gece burada toplandık.
Çabalarınız, çalışmalarınız, katkılarınız için, Odamıza, ülkemize yaptığınız, katkılarınız ve çabalarınız için sizlere teşekkür ediyorum.”

Kocaeli Şube
İMO Kocaeli Şubesi Buzz Restaurant’ta
düzenlediği geleneksel yemekle Odanın kuruluşunun 56. Yılını kutladı. Açılış konuşmasını Şube Başkanı Aykut
Bozkurt’un yaptığı gecede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı İnş. Müh. Tahir Akman, Kocaeli Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Burhan Eres,
İzmit Kızılay Şube Başkanı T. Muzaffer
Şişmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Dekanı
Savaş Ayberk, Yrd. Doç. Dr. Aydın Kavak, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Araştırma Görevlileri ve üyeler katıldı.

Sakarya Şube
İMO Sakarya Şubesi 56. kuruluş yıldönümü yemeğini 25 Aralık 2010 Cumartesi günü Adapazarı
Seçkin Otel’de düzenledi.
İzmir Şube
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