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Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu, Şube ve Temsilciliklerimizden gelen 492 delege ve128 konu-
ğun katılımıyla 27-29 Nisan 2012 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi. 

Genel Kurulumuzda, deprem, kentsel dönüşüm, yapı denetim, 2B ve Afet yasası gibi tüm kamuo-
yunu ilgilendiren ve Odamızın hassasiyetle üzerinde durduğu sorun alanları ile ilgili aktif tartışma-
lar yürütüldü ve kamusal yarar ilkesi gözetilerek etkin çözüm önerileri geliştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Nisan ve14 Nisan 2012 tarihlerinde yayımladığı, meslek odaları-
nın mesleki denetim yapmalarını engelleyen Yönetmeliklerin de kapsamlı değerlendirildiği Genel 
Kurulda Odamızın 43. Çalışma Döneminde mesleki ve toplumsal konularda yürüteceği çalışmala-
rın yol haritası da belirlendi. 

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

43. Genel Kurulumuzu 

geleceği inşa etme 

inancıyla gerçekleştirdik
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Genel Kurul, 27 Nisan Cuma günü saat 10.30’da Divan Kurulu’nun seçimiyle başladı.  Divan Kurulu 
Başkanlığı’na İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, Başkan Yardımcılıklarına H. Hüseyin Yıldız 
ve Semiha Yükselen, Yazmanlıklara ise Esergül Özdemir ve Baran Polat seçildi. 

Divan Kurulu seçiminin ardından Odamız 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp açılış 
konuşmasını yaptı. Kapsamlı bir konuşma yapan Serdar Harp, Türkiye’nin uluslararası politikaların-
dan, sosyal, ekonomik, toplumsal politikalarına; kent politikalarından yapı denetim, deprem, 3458 
sayılı mühendislik kanununa kadar pek çok konuda değerlendirmeler yaptı.  

Yunanistan ve İspanya’nın yaşadığı ekonomik krizleri değerlendiren Harp, krizlerden çıkış yolu 
olarak hazırlanan “önlem paketleriyle” faturanın emekçi halkın sırtına yüklendiğine dikkat çekti. 
Suriye’de süre giden çatışmalı ortama küresel güçlerin ve NATO’nun müdahale şekline karşı çıkan 
Harp, bu dönemde emperyalist güçlerin Türkiye’ye verdiği rolün ve Türkiye’nin üstlendiği rolün 
tarihsel bir hata olduğunu vurguladı.  

Emperyalist güçlerin yönlendirmesiyle Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine “örnek” gösterildiğini belir-
ten Harp, “Siyasi iktidar, küresel krizin etkilerini minimize edebilmek için, dış politikada emperyalist 
güçlerin yönlendirmesiyle hareket ediyor, iç politikada ise neoliberal talan politikalarına paralel 
olarak otoriter ve baskıcı bir rejimi tahsis ediyor” dedi. 

Harp: Yaşananlar kaza değil, münferit değil, kader değil

Serdar Harp, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
2B arazileri, deprem ve kentsel dönü-
şüm gibi sorunlara siyasi iktidarca üreti-
len çözümlerin yetersizliğine dikkat çek-
ti ve çözüm diye sunulan politikaların 
yeni sorun alanları yarattığını vurguladı. 

Gökdere’de ve Esenyurt’ta bir ay gibi 
kısa bir süre içerisinde 22 işçinin haya-
tını kaybettiğini hatırlatan Harp, hızlı ve 
kontrolsüz büyümenin iş cinayetlerine 
neden olduğunu kaydetti. Harp, kurum-
ları etkisizleştirerek her kaynağı kontrol-
süz bir biçimde özel sektörün hizmetine 
sunanlar için yaşananların “kaza, mün-
ferit ya da kader” olduğunu ancak 6200 
sayılı yasa yürürlükte olduğu sürece 
DSİ’nin su yapılarını denetlemekle yü-
kümlü olduğunu ve “İnşaat işyerlerinde 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü” yürür-
lükteyken denetim süreçlerini işletme-

nin mümkün olduğunu vurguladı. Harp, “O halde, bu yaşananlar kaza değildir, münferit değildir, 
kader değildir” diye konuştu. 

İMO’nun 2B, kentsel dönüşüm ve deprem ile yapı denetim konularında yürüttüğü eleştirel poli-
tikaların nedenlerini açıklayan Harp, “Biz sırf yeni rant alanları oluşacak diye 2B arazilerinin özel 
sektöre devredilmesi karşısında susamayız. Biz plansız, programsız sadece kar elde etmek amacıyla 
hazırlanan kentsel dönüşüm projeleri karşısında ‘bırakınız yapsınlar’ deyip bir kenara çekilemeyiz. 
Deprem gibi insanlarımızın canını yakmış, insanlarımızın canıyla ilgili bir konuyu fırsata dönüştü-
ren bir anlayışı onaylayamayız” dedi. 

İMO’nun 99 depreminden bu yana her yıl deprem bölgesinde “Depremi Unutma Unutturma” yürü-
yüşleri yaptığını hatırlatan Harp, bu yürüyüşleri yaptıklarını çünkü Türkiye’nin mevcut yapı stokuna 
yönelik ciddi bir envanter çalışması yapılmasını talep ettiklerini ve bu çalışmalar ışığında planlı bir 
onarım güçlendirme sürecine geçilmesini istediklerini belirtti. Harp, yeni yapıların inşa sürecinin 
sağlıklı olabilmesi için yapı denetim sistemindeki eksikliklerin muhakkak giderilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. 

Siyasi iktidarın depreme karşı “Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Yasası” aracılığıyla istedikleri 
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yeri istedikleri şekilde dönüştürebilecek bir karara imza atmaya hazır-
landıklarını belirten Harp, iktidarın mevcut yapı stokuna yönelik bir en-
vanter çalışması yapmaksızın, bir plana dayanmaksızın, bilim dışı bir an-
layışla işe koyulduğunu kaydetti. Harp, “AKP iktidarı ve burjuvazisi; kent 
projeleri aracılığıyla zenginler ve yoksullar arasındaki mekânsal yakınlığı 
ortadan kaldırarak, sınıfsal ve mekânsal uçurumu derinleştirmektedir. 
Emekçi ve yoksul kitleleri ülkenin her yerinde aynı olan tek tip TOKİ bina-
larına hapsederek, dinci, muhafazakâr ve milliyetçi ideolojilerini pekiş-
tirmek istemektedirler. Kindar nesiller yetiştirmek isteyenler toplumun 
içerdiği tüm farklılıkları ötekileştirip yaftalayarak aslında tüm topluma 
belirli bir ideolojiyi dayatmaktadır” diye konuştu.  

“Türkiye Demokrasisine ağır darbeler vuruluyor”

Serdar Harp, hükümetin sosyal ve siyasal politikalarına ilişkin ise eğitim 
sisteminde uygulanacak 4+4+4 sistemin, kadın erkek eşitsizliğini derin-
leştiren politikaların, KCK operasyonlarının ve tutuklu milletvekillerinin 
Türkiye demokrasisine ağır darbeler vurduğunu kaydetti. 

Harp, mesleğin ve meslektaş sorunları ile ilgili ise inşaat mühendisliği 
eğitimi sorunlarına, mevzuattan kaynaklı sorunlara ve yetkin mühendis-
liğe dikkat çekti. Harp, mühendislik ve mimarlığın halen 1938 yılında çı-
karılan 3458 sayılı kanunla yürütülmeye çalışıldığını belirterek kanunun 
acilen günün koşullarına göre düzenlenmesi gerektiğini ve ayrıca İnşaat 
Mühendisliği meslek alanı için bir meslek yasası çıkarılmasının acil ihti-
yaç olduğunu söyledi. 

TMMOB ve İMO baskı ve zorbalığa karşı kararlılıkla yoluna devam ede-

cektir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliklerini de değerlendiren Harp, TMMOB’ye ve bağlı Oda-
lara yöneltilen saldırıların planlı ve maksatlı olduğunu belirtti. Harp, “TMMOB ve bağlı Odaları onla-
rın bilmediği ve düşman olduğu, eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi değerlere bağlıdırlar. Tarihimiz 
bu yolda canını vermiş meslektaşlarımızın omuzlarında yükselmiştir. İşte bugün, kurumlarımız nez-
dinde asıl düşman ilan edilen değerlerimizdir. Bizler tarihin her karanlık döneminden değerlerimiz 
sayesinde “haklı” olarak çıkmışızdır. Bu karanlık dönemde de bu böyle olacaktır. TMMOB ve Odamı-
za yönelik saldırıları değerlerimize duyduğumuz inançla karşılayacağız. Bizler her ne olursa olsun 
çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız” diye konuştu. 

TMMOB ve İMO’nun baskı ve zorbalığa karşı geçmişte dimdik ayakta durduğu gibi bugün de aynı 
kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Harp konuşmasını “Aklımızın ve umudumuzun yolu 
açık olsun...” sözleriyle bitirdi. 

Açılış konuşmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın Genel Kuru-
lumuza gönderdiği mesaj okundu. Ardından Genel Kurulumuza konuk olarak katılan DSP Genel 
Başkanı Masum Türker, CHP Muğla Milletvekili İnşaat Mühendisi Tolga Çandar, Yenimahalle Beledi-
ye Başkanı Fethi Yaşar, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Ulusaler ve Kıbrıs İMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Seran Aysel birer konuşma yaptılar. 

TMMOB Gözlemcisi Aleattin Aras’ın da bulunduğu Genel Kurumuza ayrıca CHP Çankaya İlçe Başka-
nı Mehmet Perçin, BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet 
Torun ve TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç konuk olarak katıldı. 

Genel Kurulun ilk oturumu Yönetmelikler, Örgütlenme, Bütçe ve Ana Sorunlar Komisyonunda gö-
rev alacak delegelerin seçimiyle tamamlandı. 

Öğleden sonraki oturumda ise Odamız 42. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Levent Darı Ça-
lışma Raporu özetinin sunumunu yaptı.  Sunumun ardından delegeler Çalışma Raporunu değer-
lendirmek üzere söz aldılar. Konuşmacıların ardından İMO 42. Dönem Denetleme Kurulu Başkanı 

         Odamız, 
kamunun ülke 
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Ali Osman Kara Kurul raporunu okudu ve raporun ardından İMO 42. Dönem Yönetim Kurulu oy 
birliği ile aklandı. 

Genel Kurulun ikinci günü ise sırasıyla Yönetmelikler, Örgütlenme, Bütçe ve Ana Sorunlar Komisyo-
nu raporları görüşüldü ve oylamaya sunuldu. 

Komisyon raporlarının ardından genç-İMO Konsey Başkanı Rojda Varhan genç-İMO’nun yapısını ve 
çalışmalarını anlatan bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulumuz, gündemin “dilek ve temenniler” maddesinin tamamlanmasıyla sona erdi. 

29 Nisan 2012 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde ise İMO ve TMMOB organlarında görev ala-
cak üyelerin seçimleri yapıldı. 

Ülkemizin tüm kurumlarının ve toplumun yeniden düzenlenmeye çalışıldığı bir dönemde 87.000’i 
aşkın inşaat mühendisinin örgütü olan Odamız, 43. Genel Olağan Kurulu’nda, ülkemizin sorunlarını 
mesleğimizin sorunlarından ayrı görmeyen bir anlayışla yeni ve zorlu bir döneme adım attı.

İnşaat mühendisliği mesleğinin sokaktaki vatandaştan, en yüksek bürokrata kadar toplumun her 
kademesindeki kişi ve kurumları doğrudan etkileyen bir meslek olduğunun bilinciyle, meslek ala-
nındaki tahribat ve gerilemenin, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan bağımsız ele 
alınamayacağını biliyoruz.  

Kamu yararı ilkesini hiçe sayarak, neoliberal politikalar ışığında ülkemizin tüm kaynaklarını hızla 
özel sektöre devreden, köklü kurumları etkisizleştirerek kendi tekeline alan bir siyasi iktidarın “us-
talık” dönemiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız süreçte AKP iktidarı eliyle uygulamaya konan ekono-
mik ve sosyal politikalarla sürdürülen kapitalizm, toplumsal alanı her yönüyle etkiliyor, müdahale 
ediyor ve kendine özgü karakterler etrafında şekillendiriyor. Saldırgan ve umursamaz bir politika 
yapma tarzını sürdüren AKP iktidarı, itaat kültürünü besliyor, itaat etmeyenleri zorla hapse atıyor, 
geriye kalanları da korkunun gölgesi altında yaşamaya mahkûm ediyor. Atılan yumurta sayısı, pa-

İMO 43. Olağan Genel Kurulu 

Ana Sorunlar Komisyonu Tarafından Hazırlanan 

Sonuç Bildirgesi
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rasız eğitim talepleri, deresinin başında nöbet tutmak, emekten ve emek-
çiden yana tavır koymak ya da mesleğini icra etmek, uzun tutukluluklara, 
haksız yargılamalara ve suçlamalara yol açıyor. Hiçbir eleştirel tutuma ta-
hammülü olmayan ve kendisinin dışındaki tüm sesleri susturmak isteyen 
bir iktidarın “ileri demokrasi”si ile karşı karşıyayız.  Bu nedenle kamu yararı 
ilkesini esas alan meslek odamızın ve birliğimizin bilimden yana sesi de 
kısılmak istenmektedir. 

Ortadoğu’da değişen dengeler ve emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden 
dizayn etme politikalarına paralel olarak, Türkiye’de siyasal erk bu işin ta-
şeronluğunu üstlenmek için elinden geleni yapmakta ve ülkeyi bir savaşa 
sürüklemek istemektedir. Kendi ülkesinde halklarına ve emekçilerine her 
türlü zulmü reva gören siyasal iktidarın Ortadoğu’da insan hakları ve de-
mokrasi havarisi rolünü üstlenmesi trajikomiktir. İktidarın bu tutumunun 
ülkemizi felakete götüreceği aşikardır ve ivedilikle engellenmelidir.

12 Eylül Anayasası kuralları ile seçilmiş bir parlamentonun tek başına 
hazırlayacağı bir anayasanın demokratik olmayacağı açıktır. Oysa Anaya-
sanın, mevcut siyasi partiler ve seçim yasasının değiştirilerek,  düşünce 
özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılarak demokratik bir ortamda 
toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla, uzlaşmacı bir tutum içerisin-
de hazırlanması gerekmektedir. Demokratik bir anayasa ancak emeği, 
emekçiyi ve halkların kardeşliğini gözeterek yapılan anayasadır.

Sadece kendine demokrat AKP iktidarı emekçilere saldırarak emek soru-
nunu ve Kürtleri görmezden gelerek Kürt sorununu çözmeye çalışıyor. 
Siyasal iktidar, gericiliğini kurumsallaştırırken toplumun bütün katman-
ları üzerinde gerici baskıları örgütlüyor ve korku erki yaratıyor. Türkiye’nin aydınlık yarınları ve barış 
içerisinde adil ve onurlu bir yaşamın sağlanması için ülkenin temel sorunlarının başında gelen Kürt 
sorunu, inkar, imha ve çatışmalı politika yerine tüm taraflarıyla birlikte demokratik ve barışçıl yön-
temlerle çözümlenmelidir.

Kamuya ait her tasarrufun ve kurumun, özelleştirme politikaları aracılığıyla büyük sermaye grupla-
rına devredilmesi kamu alanındaki istihdamın daralmasına neden olmakta, kâr hırsı ve denetimsiz-
lik,  insan yaşamını, işçi sağlığını ve iş güvenliğini yok saymakta,  yaşamın her alanı serbest piyasa 
ekonomisinin ilkeleri uyarınca hızla yeniden düzenlenmektedir. Çevresel ve sosyolojik etkileri he-
saba katılmaksızın yapılan Hidroelektrik Santraller, kar odaklı sermaye gruplarını güçlendirmekte 
ve bölge halklarını mağdur etmektedir. Ne inşaat mühendisliği mesleğini icra edenlerin çalışma 
yaşamında karşılaştıkları sorunlar ne de son dönemde Gökdere, Esenyurt ve Çaycuma’da yaşanan 
facialar bu tablodan bağımsız değildir.

Kamu kurumlarında mühendislik kadrolarının daraltılması mühendislerin işsiz kalmasına ve özel 
sektörün ağır kuralsız çalışma koşullarına mahkûm edilmesine neden olmakta, işsiz mühendislerin 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Odamız, kamunun ülke yatırımlarında öncülük görevini tekrar 
üstlenmesi ve buna bağlı olarak kamu yatırımcısı kuruluşların güçlendirilmesi için,  mühendislerin 
güvenceli bir şekilde meslek hayatlarına devam edebilmeleri için mücadele edecektir.

Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde yapılan özel yatırımlar, iş güvenliğini hiçe saymakta ve katliam 
gibi iş cinayetlerine neden olmaktadır. Odamız özel yatırımların denetlenmesi ve toplu iş cinayet-
lerinin önlenmesi için mücadele edecektir.

Böylesi bir ortamda demokratik kitle örgütü olarak meslek örgütümüz de yıpratılmaya ve eli kolu 
bağlı bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kanun yapma tekniğine tümüyle aykırı biçimde, meclis 
komisyonlarında ve Genel Kurul’unda bile tartışılmadan, kapalı kapılar arkasında hazırlanan Ka-
nun Hükmünde Kararnameler (KHK), birbiri ardına çıkarılarak birçok alan yeniden düzenlenmiştir. 
Altı ayda çıkarılan 35 KHK, birçok konuda ciddi değişikliklere neden olmuş, kamu personelinin gü-
venceli istihdam koşullarının daraltılması, kamu hizmetlerinin piyasacı bir zihniyetle yeniden ta-
nımlanması ve bakanlıklar aracılığıyla gücün merkezileşmesi doğrultusunda iktidarın birçok alana 
müdahale etmesinin yolunu açmıştır.

Bu zihniyetle çıkarılan KHK’ler ile Meslek Odalarımız da yeniden tanımlanmaktadır. En son 648 sayı-
lı KHK ile yapılan değişiklikle birlikte Birliğimiz ve Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mesleki 
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Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmet birimi haline getirilmiştir. KHK metinlerinde ifade 
bulduğu üzere Birliğimiz ve Odalarımız, mali kaynakları ve idari yapısı bakanlığa bağlı, özerk yapısı 
dağılmış, iktidarın doğrudan müdahale ve denetimine açık yapılar olarak ifade edilmektedir.

AKP iktidarı KHK metinlerinde ifade ettiği dönüşümleri hayata geçirmek için yakın zamanda peş 
peşe yönetmelikler ve yasalar hazırlayarak somut adımlar atmıştır.  Geçtiğimiz günlerde üzerinde 
iki kere değişiklik yapılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar yönet-
melikleri aracılığıyla Odalarımıza doğrudan müdahale edilmekte, gelir kaynaklarımızı elimizden 
almanın yolları tarif edilmektedir. 

Yine Tabiat ve Kültürel Varlıkları Koruma Bölge Kurulları ile ilgili yönetmelik yeniden düzenlenerek 
doğanın ve yaşamın yağmalanmasının önü açılmıştır. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen eğitimle 
ilgili hazırlanan yasa ile işgücü piyasasına ucuz ve genç işgücü sağlamanın yanı sır “dindar nesil” 
yetiştirmenin meşru zemini oluşturuluyor. 

Afet Yasası ile deprem bahane edilerek kentsel dönüşüm yaygınlaştırılmaktadır. İktidar, deprem 
güvenliğini kentsel dönüşüm projelerini uygulamak için ‘iyi bir fırsat’ olarak değerlendirerek mev-
cut durumu büyük bir ranta çevirmiştir. Bugüne kadar yaptığı inşaatlarla ve uygulamalarla kendini 
ortaya koyan TOKİ ve adıyla bir sürü çelişkiler yaratan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en yetkili mer-
ciler haline getirilmiş ve bu yolla kent alanının deprem bahanesiyle yağmalanması amaçlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde bir kez daha ihaleye çıkarılmaya çalışılan 3. Köprü Projesi, AKP 
hükümetinin Başbakanı, çeşitli bakanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve emlak-inşaat 
lobisi tarafından, yıllardır yandaş medya ile yayılan yalanlar aracılığıyla topluma dayatılmaya çalışı-
lan bir emlak ve rant projesidir.

Türkiye’de son yıllarda Hidroelektrik Santrallere (HES) yönelik yatırımlar artmakta, dört bir yanda 
uygulanan HES projeleri ve inşaatları gündemimizi oluşturmaktadır. Doğanın ve doğanın bir parça-
sı olan insanın en temel gereksinimlerinden biri olan su, piyasada alınır satılır bir mal olarak tanım-
lanırken, suyun kullanım hakkı 49 yıllığına şirketlere devredilmektedir. Bugün özellikle 3000’i aşkın 
sayıda projelendirilen HES’ler aracılığıyla, Akdeniz’den Munzur’a; Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya 
kadar birçok bölgede suların kullanım hakları devredilmiştir. Bu durum karşısında bölge halkları 
sularına, topraklarına ve tohumlarına sahip çıkma mücadelesi yürütmektedirler. HES’lerin sadece 
enerji temini amacına ilişkin projeler özelinde değerlendirilerek ele alınması doğru değildir. Hav-
za bazında, havza özelliklerinin korunması öncelikli olmak üzere, suyun kullanım önceliğine göre 
planlama yapılması esas alınmalıdır. Bu doğrultuda mühendislik kriterlerinden uzak olarak ortaya 
konan bütün HES projelerine karşı; havza planlamasının ekolojik gereksinimler, çevresel etkiler ve 
toplumsal fayda gözetilerek yapılması koşuluyla toplum gereksinimlerine uygun projeler gelişti-
rilmelidir.

Van’da meydana gelen depremde yaşanan tablonun sorumlusu yıllardan beri yaşadığımız dep-
remlerden ders çıkarmayan, her depremde devletin vatandaşın yanında olduğu, yaraların en kısa 
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sürede sarılacağı nakaratını tekrarlayan siyasi iktidarlardır. Meslek örgütlerimizin, bilim insanlarının 
hazırlamış oldukları raporları, depremle ilgili çalışmaları, önerileri dikkate almayan, yerel yönetim-
lerin uğraş ve çabalarını yok sayan iktidarlar, yaşanan acı tablolar karşısında kendilerini konunun 
uzmanlarıymış gibi görerek talihsiz açıklamalarda bulunmaktadırlar. Üretilecek yapıların plan, fen, 
çevre ve sağlık şartlarına uygun yaptırılması devletin temel görevidir. Mevcut yapı stokumuzun 
depreme dayanıklı hale getirilmesi, yurttaşlarımızın can güvenliği açısından hayati önem taşımak-
tadır. Özellikle çok sayıda yurttaşın oturduğu yaşlı binaların güçlendirilmesi halkın rızasıyla müm-
kündür. Deprem bilincini geliştirecek ve toplumumuzun aydınlatılmasını sağlayacak çalışmaların 
yapılması zaruridir. Ancak bu şekilde siyasi iktidar, depremleri bir kentsel dönüşüm bahanesi olarak 
ranta çeviremeyecektir.

Meslek alanımızı ilgilendiren konularda, hem kamunun hem de İnşaat Mühendisleri Odası ve üye-
lerinin yararı, gelişimi ve çağdaş yaşam koşullarını sağlamak amacıyla;

• Yapı Denetim Yasası ve Yönetmelikleri,

• İmar Yasası ve Yönetmelikleri,

• Kentsel Dönüşüm Yasası,

• Enerji Politikaları

• Meslektaşlarımızın Özlük Haklarına Yönelik Yasal Düzenlemeler

• Eğitim Politikaları

• TMMOB Kanunu

ve benzeri konular süzgeçten geçirilerek, doğru ifadelerle öncelikle İMO üyelerine, sonra da toplu-
ma anlatmak görev olarak algılanmalıdır.

Bu bağlamda;

Yapı denetim yasası geniş çapta tartışmaya devam edilmeli, aksayan yönlerin düzelmesi için emek 
verilmelidir. Yarı kamusal hizmet olduğunun kabulü ile serbest piyasa koşullarında pazarlanması-
nın önüne geçilmesi, evrak düzenlemenin ötesinde aktif olarak denetlemenin sağlanması, mesleki 
sorumluluk sigortasının işletilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Emeklilerin ek geliri olarak görülen ücretlerin emek karşılığı alınan ücret haline getirilmesi için 
özellikle denetim elemanlarının bilincinin arttırılması, uygulamaya dönük eğitimlere devam edil-
mesi sağlanmalıdır. Yapı Denetimi kapsamına devlet yatırımlarının da alınması gerekliliği her fırsat-
ta dile getirilmelidir. Bir gerçek olan imza sahteciliğinin önüne geçmek için yöntemler aranmalı ve 
denetçi yetkilerinin arttırılması sağlanmalıdır.

Kentlerin yağmalanmasına, kıymetli arazilerin yandaşlara önce toprak sonra nakit olarak aktarılma-
sına, parsel bazında plan tadillerinin yapılmasına, su havzalarının orman alanlarının korunmama-
sına, yasa - yönetmelik değişiklikleri ile ormanları önce yeşil alana çevirip sonra da planlara dahil 
ederek rant yaratılmasına karşı çıkılmalı, yargı yolu her zaman kullanılmalıdır.

Genç meslektaşların Oda çalışmalarında daha katılımcı olmaları için Öğrenci İMO örgütlülüğüne 
daha fazla destek verilmeli, gençlerin ülkede olanları, yaşananları doğru yorumlamalarını ve sor-
gulamalarını sağlayıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Kamu çalışanlarına dönük örgütlenme, sendika kurma ve toplu görüşme hakkı tanınmıştır. Ancak 
sürecin başından bu yana talep edilen haklar alınamamıştır. Mühendislerin de aralarında bulundu-
ğu tüm kamu çalışanlarına grevli, toplu iş sözleşmeli sendikal haklar tanınmalı; ekonomik ve sosyal 
sorunların çözümünde çalışanlar geleceklerini kendileri belirlemelidir. Odamız, üyelerinin sendikal 
örgütlerde yer almasını teşvik edip desteklemelidir.

Genel Kurulumuz, Odamızın ihtiyacı olan güçlü ve yeni örgütlenme modellerini ortaya çıkarmalı, 
meslek ve meslektaş sorunlarını ülke ve halkın sorunlarından ayırmadan yurtsever-devrimci-de-
mokrat-antiemperyalist Oda anlayışını sürdürerek çalışmalarını planlamalı ve uygulamalıdır.


