Başyazı

İMO, Geleceği Aydınlatmaya Devam Ediyor
12-13 Mart 2010 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 26 şubemizden 685 seçilmiş delegenin ve başta WCCE ve ECCE Başkanları, siyasi parti temsilcileri olmak üzere çok sayıda konuğun
katılımıyla gerçekleşen İnşaat Mühendisleri Odası 42. Olağan Genel Kurulu ülkemiz, mesleğimiz ve
mesleki örgütlerimiz açısından önemli bir dönemeçte toplandı.
42. Olağan Genel Kurulumuzda söz alan delege ve konuk konuşmacılar dünya ve ülke gündemini
değerlendirme olanağı bulmuş, yapılan değerlendirmelerde içinde bulunduğumuz süreci tanımlamada iki kavram ön plana çıkmıştır: Kriz ve kaos
Olumsuz sonuçlarını yok saymanın mümkün olmadığı ekonomik kriz, toplumsal ve siyasal yaşamda bir süredir varlığını hissettirmeye başlayan kaos dönemin belirleyicisi olmakla kalmadı, geleceği
şekillendirecek etkili ﬁgürler olarak tarihteki yerini aldı. Açık ki bundan sonraki süreç, ekonomik ve
toplumsal yaşamdaki yeni yönelimin daha görünür hale gelmesine tanık olacaktır.
Siyasi iktidarın, yeni yönelimin uygulayıcısı ve taşıyıcısı olduğu gerçeği, sürecin bir siyasi parti ile
özdeşleştirilme sığlığıyla gölgelenmemeli, projenin özünde emperyal özellikler taşıdığı görülmeli,
mevcut iktidarın neoliberal yönelimle örtüştüğü için tercih edildiği unutulmamalıdır.
Gerçekten de bugün, AKP iktidarı TÜSİAD, MÜSİAD ve benzeri sermaye örgütleri tarafından tercih
edilmekte, aynı tercihin, ABD ve Avrupa Birliği merkezli emperyalist siyasetler, uluslar üstü büyük
sermaye grupları için de geçerli olduğu görülmektedir.
Ulusal, uluslararası destek konusunda eli son derece rahat olan AKP iktidarı, geleneksel ideolojik
tercihlerine uygun bir yaşam biçimini dayatma, toplumsal yaşamı muhafazakârlaştırma ve gericileştirme noktasında da bir sakınca görmemektedir.
Siyasi iktidarın toplumsal yaşamı yeniden düzenlemeye yönelik dini kaynakları referans alan uygulamaları, Anadolu coğrafyasının kültürel hassasiyetleri nedeniyle meşruluk ve yaygınlık kazanabilmekte, ABD’nin, Ortadoğu’ya dönük kurgusunda ülkemize biçilen rolün kolayca sahnelenmesine
olanak sağlamaktadır.
Zamanında “yeşil kuşak” projesiyle, soğuk savaş yıllarına uygun toplumsal ve ekonomik yaşama
mahkûm edilen ülkemize, bugün, neoliberal uygulamalarla örtüşen “ılımlı İslam” gömleği giydirilmeye çalışılmaktadır.
İnşaat Mühendisleri Odası 42. Olağan Genel Kurulu kürsüsünden bu görülen gerçeklerin yanında,
siyasi iktidar tarafından ısrarla yok sayılan ülke gerçekleri ve mesleki alanda yaşanan sorunlar da
dile getirilmiştir.

İnşaat mühendislerinin hak gaspı, mesleki nitelik kaybı ve mesleki alanların tahribatı
Bir bütün olarak inşaat sektörü ve sektör bileşenleri, neoliberal uygulamaların kıskacında bulunmaktadır. İşsizlik ve güvencesizlik meslektaşlarımızın yaşadığı sıcak sorunlar arasındadır. Sağlıksız
ve güvenliksiz iş koşulları, düşük ücretler, kamuda çalışan meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük
hakları sıkıntı noktaları olarak karşımızda durmaktadır.
1985’lerle başlayan, 2000’lerden sonra ivme kazanan özelleştirme süreci, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi, en başat altyapı hizmetlerinin üretildiği
kurumlara da sirayet etmiş, bu kurumlarda kısmi düzeyde gerçekleştirilen özelleştirmeler ve taşeronlaşma mesleki alanlarımızın daralması sonucunu beraberinde getirmiş, akarsulardan enerjiye
kadar bütün kamusal değerler ulusal, uluslararası sermaye gruplarına peşkeş çekilmiştir.
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İnşaat mühendisliği eğitimi, mesleki uygulamalar, yetkinlik ve yeterlilik, mesleki-teknolojik gelişmeler, mesleki-teorik çerçevenin zaman içerisinde çeşitlenmesi ve genişlemesi, diploma denkliği
ve yabancı teknik elemanlara sağlanan ayrıcalık inşaat mühendisliğinin nitelik kaybı ile ilgili tartışmaların konu başlıklarını oluşturmaktadır.
Bu durum, bir meslek örgütünün, mevzuatın sınırlarını zorlayarak mesleki nitelik kaybının önüne
geçmeye çalışmasını zorunlu kılmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesleki-bilimsel-politik
etkinliklerinin, meslek içi eğitim çalışmalarının, yetkinliğe yaklaşımının temel dayanağı mesleki
niteliği yükseltmek olmalıdır ki, önümüzdeki süreçte, mevcut çıtanın daha da yükseltilmesi ertelenemez bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır. Mesleki niteliği yükseltme çabası takdir
edilmeli ki salt inşaat mühendisleriyle başlayıp biten adım değildir. İnşaat mühendisleri ve onların
örgütü İMO, toplumsal ve kamusal yarar ilkesiyle hareket etmekte, teknik elemanların “halkın emrinde” olması gerektiği bilinciyle niteliği yükseltmek, üretim sürecini hata ve eksiklerden arındırmak istemektedir.
Son yıllarda yaşanan depremlerle ortaya çıkan bir gerçek bulunmaktadır. Bir doğa olayı olan depremin doğal afete dönüşmesine yol açan unsurlardan biri de mühendislik hizmetidir. Sorun ve sıkıntılar içinde bulunan mesleki alanımızda, siyasi iradenin konuya yaklaşımıyla, artan olumsuzluklar
birbirini tetiklemekte ve depremler dramatik sonuçlara yol açmaktadır.
İMO Genel Kurulu vesilesiyle bir kez daha vurgulamaktadır; toplumsal yaşam bir bütün olarak deprem riskine göre yeniden düzenlenmeli, yapı üretim süreci mutlaka denetim altına alınmalı, mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmalı, bu çerçevede; İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu,
Yapı Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu, Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu vb. günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli, yapı sigortası, mesleki ve mali sorumluluk
sigortası sistemine geçilmeli, mevcut yapı stoku belirlenip yapı envanteri çıkarılmalı, genel bütçeden güçlendirme-yenileme çalışmaları için pay ayrılmalıdır.

Türkiye’nin demokrasiye, barışa duyduğu özlem
Ülkemiz hâlâ 12 Eylül askeri darbe döneminin ürünü olan baskıcı, yasaklayıcı 1982 Anayasası ile
yönetilmektedir. 1982 Anayasası’nın tamamen ortadan kaldırılması ve yerine barışın, özgürlüğün,
eşitliğin, sosyal devletin, insanca yaşamanın garantisi olacak bir Anayasa hazırlanması doğrultusundaki toplumsal mutabakat siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmekte, TBMM’deki sayısal
üstünlük demokrasiden, barıştan, eşitlik ve adaletten değil, iktidarın ideolojik-politik yaklaşımının
ve dünya görüşünün hâkimiyetinden yana kullanmaktadır.
İktidarın, 1982 Anayasası’nın yasaklayıcı kimi hükümlerinin arkasına sığınmış olduğu ne kadar gerçekse, olası Anayasa değişikliği ile şekillendirilecek yeni toplumsal yaşam içinde kendi yargısını,
kendi kamu idaresini, kendi üniversitesini, kendi medyasını, kendi Alevi’sini, kendi Kürt’ünü yaratmak istediği de o oranda gerçektir.“Darbe” ve “demokrasi” tartışmalarının ayyuka çıktığı zaman diliminde, gerçekleşmiş darbelerin, faili meçhul cinayetlerin, çete ilişkilerinin dokunulmazlığını sürdürüyor olması, niyeti sorgulamayı zorunlu kılmakta, siyasi iktidarın kendi derin devletini yaratmak
istediğine dair iddiaları dayanaklı hale getirmektedir.
Siyasi iktidarın muhalif kesimlere, farklı görüşlere, emek örgütlerine ve hak arayan emekçilere yaklaşımı bilinmektedir. Tahammülsüzdür, şiddet kullanmakta sakınca görmemektedir. Bu durum,
demokrasiden nasbini almayan bir anlayışı resmetmekte, gelecek tahayyülleriyle ilgili emareler
taşıması nedeniyle de, siyasi iktidara uzak duran kesimlerin tedirginliğine yol açmaktadır.

İMO halktan yanadır; ilerici, yurtsever ve bağımsızlıkçıdır
Siyasi iktidar TMMOB ve bağlı odaları üzerinde mevcut denetim mekanizması dışında, yeni bir vesayet ilişkisi yaratmak istemektedir. Bunun en somut örneği Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu tarafından hazırlanan subjektif ve mesnetten yoksun rapordur.
Bilinmelidir ki, meslek odaları kamu yararı gözeten kurumlardır, üyelerinin hak ve çıkarları doğrultusunda ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel konularda söz söyleme hakkına sahiptir.
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Odamız siyasi iktidarların mesleki alanlarımızı da etkileyen ekonomik-politik tercih ve tasarruﬂarını
eleştirmeye, bilime aykırı gördüğü uygulamalarla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya, sistemin diğer mağdurlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.
Genel Kurulumuzda, bu asli görevimiz ete kemiğe bürünmüş, farklı görüş ve yaklaşımlar geleneklerimizden güç alan değerlerimizin ortak paydaya dönüşmesini sağlamış, tartışmalar, eleştiri ve
öneriler mesleki-politik ilke ve hedeﬂerimizin pekişmesini sağlamıştır.
Geçmiş yılların birikimiyle 2000’li yılların başında ﬁlizlenen ve geleceğimizin de teminatı olan
mesleki-politik duruşumuz; kapsayıcı, birleştirici, farklılıkları zenginlik olarak algılayan yönetim
anlayışımız, cılız karşı çıkışlar olsa da, her geçen gün kök salarak örgütümüze yayılmaya devam
etmektedir.
Örgütümüz İMO’nun izlediği mesleki-politik hatta olan desteğini artırarak sürdürmekte olduğunu
Genel Kurulumuz aracılığı ile bir kez daha göstermiştir.
İMO Yönetim Kurulu
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