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Bildi¤iniz üzere Ocak ay›nda ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’nde genel kurul seçimleri yap›ld›. Öncelikle seçimler
neticesinde, fiubede görev üstlenen inflaat mühendislerine
baflar›lar diliyoruz. ‹nflaat mühendisli¤i mesle¤inin karfl› karfl›ya
oldu¤u sorunlar› gözetti¤imizde ifllerinin kolay olmad›¤› aflikâr.

Odalar, Anayasam›z›n 135. maddesi ile 6235 say›l› kanuna göre
kurulmufl olan, kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kuruluflu.
Odalar, meslek mensuplar›n›n müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak,
meslekî faaliyetlerini kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere
uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n
birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni
hâkim k›lmak, meslek disiplinini ve ahlâk›n› korumak için her
türlü faaliyette bulunmakla yetkilendirilmifltir. Odalar›n kurulufl
amac› ve faaliyet alan›yla ilgili olarak www.imoistanbul.org.tr
web adresindeki Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu karar›n›
incelemenizi tavsiye ediyorum.

Odalar›n, yukar›da aç›klad›¤›m›z kamusal niteli¤i, seçimlerin,
di¤er sivil toplum örgütlerinden farkl› usullerle yap›lmas›n›
öngörmüfltür. Sivil toplum örgütleri, yöneticiler taraf›ndan
organize edilen toplant›larda seçilmektedir. Ancak odalarda
seçimler yarg› organlar›nca yap›lmaktad›r. Seçimlerin tam bir
disiplin içerisinde gerçekleflmesinin Yasa Koyucu taraf›ndan ne
kadar önemsedi¤ini aç›klayabilmek için, seçim usulünün
Anayasam›zda aç›kland›¤›na de¤inmek yeterli olacakt›r.
Gerçekten temel yasa niteli¤inde olan Anayasam›z›n 135.
maddesinde seçimlerin, kanunla belirlenen usullere göre yarg›
gözetimi alt›nda, gizli oylamayla gerçeklefltirilece¤i
öngörülmüfltür. Anayasam›z›n 135. maddesine paralel olarak,
6235 say›l› Kanunla seçimlerin usul ve esaslar› kapsaml› bir
biçimde aç›klanm›flt›r.

Öncelikle genel kurul toplant›s›ndan en az onbefl gün önce,
oda üyelerinin listesinin, toplant›n›n gündeminin, yap›laca¤›
yerin, gününün, saatinin ilçe seçim kurulu baflkan› olan hâkime
bildirilmesi gerekmektedir. Bilindi¤i gibi Seçim Kurullar›, seçimle
ilgili kararlar› alan, itirazlar› inceleyen yarg› organlar›d›r.
Dolay›s›yla seçimler daha bafllang›c›ndan itibaren yarg›n›n
kontrolü alt›nda gerçeklefltirilmektedir. ‹lçe Seçim Kurulu
Baflkan›, sunulan teslim edilen kay›t ve belgeleri incelemek,
varsa noksanlar›n› tamamlatt›rmak yetkisine sahiptir. Herhangi
bir noksan görmezse listeyi onaylayarak ask›ya ç›karacakt›r.

‹lçe Seçim Kurulu’nca bu flekilde onaylanan listeler ve toplant›ya

iliflkin di¤er hususlar ilân edilir, oda üyelerinin ilan edilen
kay›tlara itiraz etmek imkân› bulunmaktad›r. ‹tirazlar hâkim
taraf›ndan incelenerek karara ba¤lanacakt›r. Bu durum yarg›
organlar›yla birlikte, Oda üyelerinin de denetim mekanizmas›n›n
bir parças› oldu¤unun ortaya koymaktad›r.

fiimdiye kadar ki bilgiler seçimlerin haz›rlanmas› sürecine
iliflkindir. Oylama ifllemi yarg› denetiminde gerçeklefltirilmektedir.
Gerçekten, bu aflamadan sonra, ‹lçe Kurulu Baflkan›, kamu
görevlileri veya aday olmayan mühendislik ve mimarl›k meslekleri
mensuplar› aras›ndan bir baflkan ile iki üyeden oluflan bir seçim
sand›k kurulu atayacakt›r. Seçim sand›k kurulu, seçimin yap›laca¤›
yerde, seçimlerin kanunun öngördü¤ü esaslara göre yürütülmesi,
yönetimi ve oylar›n tasnifi gibi konularda görev yapacakt›r.
Seçim kurulunun görevi, seçim ve tasnif iflleri bitinceye kadar
aral›ks›z olarak devam edecektir. Ayr›ca seçimlerde kullan›lacak
araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sa¤lan›r ve sand›klar›n
konaca¤› yerler hâkim taraf›ndan belirlenir. Yine bu aflamada,
oda üyesi meslek mensuplar› da, ilçe seçim kurulu görevlilerine
nezaret etmektedir. Meslek mensuplar›n›n oylama ifllemlerine
nezaret etmesi, seçimlerin kanuna uygun olarak yürütülmesini
sa¤lamak bak›m›ndan en az ilçe seçim kurulunun üstlendi¤i
görev kadar önemlidir. Oy verme iflleminin; gizli oy, aç›k tasnif
esaslar›na göre yap›lmas› gereklidir.

Seçim süresi sonunda seçim sonuçlar› tutanakla tespit edilip
seçim sand›k kurulu taraf›ndan imzalan›r. Tutanaklar›n birer
örne¤i seçim yerinde as›lmak suretiyle geçici seçim sonuçlar›
ilân edilir. Kullan›lan oylar ve di¤er belgeler tutana¤›n bir
örne¤i ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim
kuruluna götürülür. Son olarak, oda üyelerinin, seçimin devam›
s›ras›nda yap›lan ifllemler ile tutanaklar›n düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlar›na itiraz etme haklar›
bulunmaktad›r. Bu itirazlarda ilçe seçim kurulunca incelenir ve
itiraz›n karar ba¤lanmas›ndan sonra hâkim, kesin sonuçlar› ilân
edecektir.

Ocak ay›nda yukar›da ifade etti¤imiz süreç yafland› ve bu süreç
sonunda fiubede görev alacak meslek mensuplar› belirlendi.
Asl›nda meslek örgütlerine yasa koyucu taraf›ndan ne kadar
de¤er verildi¤ini anlamak için sadece seçim sürecini anlatmak
yeterli. Umar›z önümüzdeki dönemde, yasalar›n uygulay›c›lar›
da, bu önemin fark›na var›p, yukar›da aç›klad›¤›m›z usul ve
esaslar çerçevesinde büyük bir hassasiyetle belirlenen meslek
örgütlerinin, görüfl ve önerilerine gereken de¤eri verirler.
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