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Sayın Müsteşarım,
Sayın Genel Müdürler, Bürokratlar,
İnşaat Sektörümüzün önde gelen kuruluşlarının Değerli temsilcileri,
Üniversitelerimizin kıymetli mensupları,
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin üyelsi meslektaşlarım,
Saygıdeğer Konuklar,
Bu seneki Teması “Afetler ve Türkiye” olan 12. Teknik Müşavirlik
Kongremize katılımınızdan dolayı hepinize Yönetim Kurulumuz adına
teşekkürlerimizi sunarım.
Hoş geldiniz!
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Sizlerin değerli katkıları ile zenginleşecek bu kongremizde cennet
ülkemizin sıklıkla karşı karşıya kaldığı Deprem, Sel, Kuraklık, Yangın vb.
Afetleri hatırlayarak, meslektaşlarımızın sık sık çözüm bulmak zorunda
olduğu bu tip afetlerin belli başlı güncel olanlarını irdelemeyi amaçladık.
Tabii ki burada konuşma fırsatı bulamayacağımız bir çok farklı önemde
başka doğal ve insan kaynaklı afetlerden de bahsetmek mümkündür.
Ancak bunların hepsini ele almak tabii ki böyle sınırlı bir kongre süresine
sığmayacağından iki panel halinde yukarda bahsettiğimiz başlıkları ele
almaya çalışacağız.
Bildiğiniz gibi en genel anlamda, İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve
çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen
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topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği
doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet
denilmektedir.
Biz mühendis ve mimarların başta gelen sorumluluklarından bir tanesi
görev aldığımız her türlü yatırım projesinde altyapı veya üstyapı işlerinde
bilim ve fennin en son tekniklerine vakıf olarak ve dünyada kullanılan en
son yöntem ve imkanları tatbik ederek, tarihsel verilerin ve olasılıkların
ışığında yapıları güvenli bir şekilde tasarlamak ve projelendirmektir.
Bir diğer sorumluluğumuz ise uygulama aşamalarında da titizlikle ortaya
çıkan bu tasarımların doğru ve planlandığı şekilde ve sürelerde
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bizlerin bir diğer önemli görevi de
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geçmiş tecrübelerle elde edilen bu bilgi ve birikimin geleceğe ışık tutacak
şekilde genç nesillerle paylaşılmasıdır.
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi yatırımcı
bakanlıklarımız başta olmak üzere bu bakanlıklarımıza bağlı idareler ve
genel müdürlükler nezdinde bir çok alanda çalışmalar yürüten saygın
üyeleri ile altyapı ve üst yapı proje ve müşavirlik hizmetlerinde ağırlıklı
paya sahip bir mesleki sivil toplum kuruluşudur. Üyelerimiz sürekli
yenilikçi ve teknolojik çözümler üretme; yeni tasarım ve analiz yöntem ve
araçları kullanma azminde olan kuruluşlar olarak sadece yurdumuzda
değil uluslararası mühendislik ve mimarlık sektöründe de bu bilgi birikimi
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ve tecrübeleri ile gelişmekte ve ülkemize dış kaynak sağlamada ön
sıralarda yer almaktadırlar.
Bu vasıflarımızla bizler, daima kendimizi geliştirmek ve birlikte çalıştığımız
sektör paydaşlarımız Türk Müteahhitleri, İnşaat Sanayicileri ve Malzeme
üreticileri, Üniversiteler ve Kamu kurumlarının ilgili birimleri ile çağdaş
tasarım Yönetmelikleri, yapım şartnameleri, ve malzeme standartları
geliştirilmesi gibi bir çok alanda işbirliğini devam ettirmek ve geliştirmek
azmindeyiz.
Bu kongremizde geçtiğimiz ay yayınlanan ve 2019 itibarıyla yürürlüğe
girecek yeni deprem şartnamemizin getirdiği yenilikler ve yükümlülükler
üzerinden deprem afetini; çoğunlukla insan kaynaklı olan yangın afeti ve
önlenmesi ile ilgili yapılması gerekenleri; iklim şartları nedeni ile daha sık
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gündeme gelmeye başlayan Kuraklık ve Sel felaketlerini konuşma ve
tartışma fırsatı bulacağız.
Ülkemiz, bir çok alanda afetlere karşı hazırlıklı olma, önlem alma ve
önlenemeyecek durumlar ertesinde de hızlı bir organizasyon ile yaraları
sarma ve normal hayata dönme konusunda eskiye oranla çok daha bilinçli
ve hassas hale gelmiştir. Bu konularda oldukça önemli mesafeler alınmış
olmakla birlikte, bu gibi felaketlerin trajik sonuçlarını zaman zaman
unutarak rehavet ve rant tuzaklarına maalesef düşülmekte, bazı
durumlarda da göz göre göre bu tip felaketlere yol açacak şartları
düzeltmekte zafiyet gösterilmektedir. Halbuki bu afetlerin kendilerini
hatırlattığı durumlarda bu tip zafiyetleri doğanın hiçbir zaman
affetmediğini acı deneyimlerle biliyoruz. Bizler unutmamalıyız ki Afetler
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değil almadığımız önlemler, bilim ve fennin gereklerine göre yapılmamış
yapılar insanlarımıza can ve mal kaybı yaratmaktadır. Bugün bu hususları
ve nedenli önemli olduklarını bir kez daha hatırlama ve hatırlatma
görevini de yerine getirmek arzusundayız.
Bu amaçlar doğrultusunda düzenlediğimiz Kongremize bizzat katılımıyla
bizlere güç veren Çevre ve Şehircilik bakanlığı müsteşarı Sn. Prof. Dr.
Mustafa Öztürk’e, Ana konuşmacı olarak bizlerle bilgi ve deneyimlerini
paylaşacak olan, Orman ve Su işleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Sn. Hüseyin Akbaş’a, Devlet Su İşleri Genel Müdür yardımcısı
Sn. Murat Dağdeviren’e ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürü Sn. Banu Aslan Can’a da ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
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Bu yoğun programımız arasında bizleri bir nebze de olsa bu yoğunluktan
uzaklaştıracak Değerli Sanatçımız Pınar Ayhan’ın Kültürel sunusunu da
kaçırmamanızı tavsiye eder, kendisine kongremize katılımından dolayı
şükranlarımı sunarım.
Ayrıca Teknik Kongremizin Panellerinde yer alan Kamu kurumlarının üst
düzey yöneticileri, firmalarımızın temsilcileri ve Akademisyenlerden
oluşan saygıdeğer konuşmacılarımıza, organizasyon komitemize, siz
değerli katılımcılara ve kongremizi sponsor olarak destekleyen firmalara
teşekkür eder, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım.
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