Sunuş
İnşaat Mühendisleri Odası’nın kuruluşunun üstünden yarım asrı aşkın bir zaman geçti. 50 yıllık
öykünün yaşandığı zemin, pek çok ortak üretime ve paylaşıma ev sahipliği yaptı. Bugün 70 bini aşkın
üyesiyle İMO ailesi büyük başarılara zorlu yollardan geçerek imza attı.
Geçmişe sahip çıkabilmenin, bugünü dolu dolu yaşayabilmenin ve geleceğe güvenle bakabilmenin
yolunun meslek ilkelerini, bilgi ve birikimini canlı tutmaktan geçtiği, kuşaklar arası aktarımın önemli olduğu ve ön planda tutulması gerektiğinin farkında olan İMO, hem ulusal hem de uluslararası
etkinliklerine bu çerçevede yön vermektedir. İnşaat Mühendisleri Odası’nın asli görevleri arasında
olan inşaat mühendisliğini ileriye taşımak, ancak “uygarlığın mesleği” olarak adlandırılan bu mesleğin
birikimlerini geleceğe miras olarak hazırlamakla mümkün olacaktır.
Bu anlayışla hareket eden 39. Dönem Yönetim Kurulu, İMO’nun 50. kuruluş yıldönümü olan 19
Aralık 2004 tarihinde, Türkiye inşaat mühendisliğinin gelişimine tanıklık edecek, bilgi ve belgelerin geleceğe aktarılmasını sağlayacak bir kitap hazırlanmasına karar verdi. İlk adım, jüri üyelerinin
belirlenmesiyle atıldı. Bu, belki de, kitap hazırlama sürecinin en önemli kararıydı. Mesleki sürecimizi
taçlandıracak bu çalışma ancak bilgi, birikim ve deneyim konusunda tartışılmaz isimler tarafından
yapılmalıydı; nitekim bu gerçekleşti. Jüri üyeleri belirlenirken mühendislik ve alt disiplinler, mimarlık,
sosyal bilim dengesi gözetildi. Jüri üyelerimiz yalnızca mesleki konularda yol gösterici olmakla kalmadı, çalışmanın sosyal, kültürel, tarihi ve felsefi yönlerinin tamamlanması için yoğun bir mesai harcadı.
50 eserin belirlenmesi hiç de kolay olmadı. Jüri üyelerinin yönlendirmesiyle, kurum, kuruluş ve kişilere
bine yakın yazılı çağrı yapıldı. Konu medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Odamız şube ve temsilcilikleri aracılığıyla üyelerine ulaşarak, katkılarını istedi. Bir yıla yayılan tarama çalışması sonunda
19 Aralık 2005 tarihinde 50 eser belirlendi. İnşaat mühendisliğinin tarihsel gelişimini yansıtacağı düşünülen yüzlerce eserden 50 tanesi, ülke tarihimiz içinde arz ettiği önem ve farklı özellikleri nedeniyle
seçildi. Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin öne çıkan inşaat mühendisliği eserlerinin kitap biçiminde
bir araya getirilmesi ilktir ve eminiz ki, “50. Yılda 50 Eser” benzer çalışmalara öncülük edecektir.
Kitapta, gerçekleştirilme alanlarına ve inşaat mühendisliği alt uzmanlık dallarına göre belirlenen 50
eser farklı bölümler halinde sunulmaktadır. Kitapta yer alan bazı eserlere ait bilgilerde ve görsel malzemelerde eksiklikler olduğu görülecektir. Bu durumun, kurumlarımızın arşiv alışkanlığının sorgulanmasını gerektirdiği açıktır. Jüri’nin kararını takiben, eserlere ait belge, bilgi toplama çalışmalarının bir yıla
yayılmasına karşın, içerdiği bazı eksikliklerin nedeni budur. Ne yazık ki kurumlarımız kendi imzasını
taşıyan eserleri bile sahipsiz bırakabilmektedir. “50. Yılda 50 Eser” en azından Odamız açısından arşiv
kültürünün geliştirilmesinin ilk adımı olarak görülmelidir.
Bilgi toplama ve hazırlık aşamalarında katkı sağlayan, çıktığımız uzun yolda sorunlarımızı paylaşan,
birikimleri ile bir kez daha vazgeçilmezliklerini kanıtlayan Jüri üyeleri başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Kitap, ortak üretim ve başarının simgesi olacaktır; “50. Yılda 50 Eser” aracılığıyla çıkacağınız tarihsel
ve mesleki yolculuğunuzun keyifli geçmesini diliyoruz.
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