Sayın Genel Müdürlerimiz,
Sayın KİK Başkanım,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelen çok
kıymetli konuklarımız,
Değerli Meslektaşlarım,
Saygıdeğer Katılımcılar,
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen
“TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARI
İŞBİRLİĞİ KONFERANSI”na hoşgeldiniz.
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği, bundan 37 yıl önce, yani
1980 yılında kurulmuştur. Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği
1987 yılında Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu FIDIC’e ve
2001 yılında da Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu
EFCA’ya üye olmuştur. Birliğimiz FIDIC ve EFCA’nın Türkiye’deki tek
temsilcisidir.
Günümüzde, birliğimizin bazı geçmiş dönem başkanları FIDIC ve
EFCA’nın çeşitli komitelerinde aktif olarak yer almakta ve birliğimiz FIDIC
ve EFCA’nın aktivitelerinde geniş katılımlarla temsil edilmektedir. Şunu
da önemle belirtmek isterim ki, birliğimizin eski başkanlarından Sn.
Fatma Çölaşan, FIDIC’ın 100 yıllık tarihinde yönetim kuruluna seçilmiş
tek kadın ve tek Türk olma başarısını göstermiş ve FIDIC tarihinde
sadece 11 kez verilmiş olan ve FIDIC’ın kurucusunun adını taşıyan özel
hizmet ödülü “Prangey Award” ödülüne layık görülmüştür.
Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği, yaklaşık 120 üye firmasıyla
ülkemizde teknik müşavirlik alanında hizmet veren 5000 kişilik bir iş
gücünü temsil etmektedir. Birliğimiz üyesi olan firmalar, Türkiye’deki
teknik müşavirlik hizmetlerinin %65’ini, yurt dışında Türk firmalarınca
yapılan Müşavirlik hizmetlerinin %90’ını gerçekleştirmektedir.
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Teknik Müşavirlik
Sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, uluslararası işbirliği imkanlarını
arttırmak, inşaat sektöründeki yüksek teknoloji ve inovasyon
konusundaki yenilikçi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak amacıyla
her yıl ulusal veya uluslararası kongreler ve konferanslar
düzenlemektedir.

Bu seneki konferansımızın teması “Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik
Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı” olarak belirlenmiştir. Dünyanın
sayılı dillerinden olan ve binlerce yıllık köklü tarihe sahip bulunan ‘’Türk
Dili’’ dünyada en fazla konuşuru bulunan diller arasında yer almaktadır.
Konferansımız, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında ortak tarih, kültür ve
dil birliğine dayalı işbirliğini Teknik Müşavirlik alanında da geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Orta Asya’dan başlayarak Kafkasya ve Anadolu üzerinden Balkanlar’a
kadar uzanan bu güzel coğrafyamız, uzak doğu ve avrupa arasında bir
köprü oluşturmaktadır. Eski çağlarda İpek Yolu olarak bilinen bu önemli
güzergah, tarih boyunca medeniyetlerin ve yenilikçi buluşların Avrupa ve
yeni dünyaya ulaşımını sağlamıştır. Bugün de, sahip olduğumuz zengin
tarihsel ve kültürel bağlarımız ve İpek Yolu’nun bizlere bıraktığı eşsiz
mirasla, doğunun eski çağlardan günümüze taşınan bilgeliğini ve doğal
kaynaklarını batıya aktarabiliriz.
Teknoloji transferi ve doğal zenginliklerin yanı sıra, İnşaat Endüstrisi,
bünyesinde çok sayıda sektör barındırması ve geniş istihdam alanı
sağlaması nedeniyle, tüm dünyada ekonomiye en çok katkı veren
sektörlerden biridir ve ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. İnşaat Sanayiinin öncü ve ana
sektörlerinden biri de teknik müşavirlik sektörüdür. Bir ülkenin
gelişmesinin temel şartlarından birisi, o ülkede gelişmiş bir teknik
müşavirlik sektörünün var olmasıdır. Türk Dili Konuşan Ülkelerdeki teknik
müşavirlik kuruluşlarının yakın işbirliği içerisinde güçlenmesi,
ülkelerimizdeki yatırım ve inşaat faaliyetlerindeki olumlu gelişmelerin yanı
sıra, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır.
Teknik müşavirlik sektöründe dil birliğinin çok önemli bir yeri vardır. Aynı
köklerden gelen değişik lehçelere sahip dil birliğimiz, çoğu coğrafyada
karşılaştığımız ve her zaman bir engel olarak karşımıza çıkan lisan
bariyerini ortadan kaldıracak ve bizleri daha da yakınlaştıracaktır.
Türk Dilini konuşan ülkelerin Teknik Müşavirlik Sektörü temsilcilerinin,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde
ülkemizde “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilen 2017 yılında düzenlenen bu
etkinlikle bir araya gelmesi, konferansımızın önem ve anlamını daha da
arttırmaktadır.

Konferansımızın ilk bölümünde ülkelerimizde gerçekleştirilen veya
planlanan projeleri yakından tanıma imkanı bulacağız. Daha sonraki
bölümlerde ise işbirliği olanaklarını ve yöntemlerini tartışarak ortak eylem
planlarımızın gerçekleşmesi yolundaki yöntemleri ele alacağız. Yarın ise
diğer ülkelerden gelen konuklarımıza Türkiye’de en son gerçekleştirilen
önemli projelerden biri olan ve Asya ile Avrupayı bağlayan Avrasya
Tüneli’ne teknik bir gezi planladık. Konferansımız İstanbul ve boğazın
güzellikleri içerisinde son bulacaktır. Gönüllerde kalmasını arzu ettiğimiz
bu güzellikler umarız ki ülkelerimiz arasında ilk defa gerçekleştirilen bu
konferansı daim kılar ve her bir ülkenin değişik zenginlikleri güzellikleri
içerisinde tekrarlanarak geleneksel bir yapıya kavuşturur.
Davetimizi kabul ederek konferansımıza katılan tüm konuk ülke
temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu konferansımızın
gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteği sağlayan Ekonomi
Bakanlığı’mıza ve diğer destekçi kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
Türk Konseyi, bu konferansın zihinlerimizde şekillenmesine ışık
tutmuştur. Konferansımızın tüm katılımcılara yararlı olmasını ve tüm
katılımcı ülke Teknik Müşavirlik Sektörlerinin yakın işbirliği içerisinde
ülkelerimizin kalkınmasında birlikte ve daha etkin olarak yer almalarını
dileriz.

