
‹MO 41. Ola¤an Genel Kurulu 7-9
Mart 2008 tarihlerinde ‹MO Teo-
man Öztürk Konferans Salonu’nda
yap›ld›. Genel kurulun ilk iki günü
görüflmelere, üçüncü gün ise seçim-
lere ayr›ld›. 729 delegenin ça¤r›l›
oldu¤u genel kurula 623 delege ve
121 konuk kat›ld›.

Divan Kurulu Baflkanl›¤›’na Sadi
SÜRENKÖK, Baflkan Yard›mc›l›¤›’na
Yücel OKUTAN, M. Serdar UYGUR,
Yazmanl›¤a Elif AKPINAR ve Samet
ERDEM‹R seçildi.

40. dönem Yönetim Kurulu Baflkan›
Taner YÜZGEÇ aç›l›flta yapt›¤› ko-
nuflmada, ABD’nin dünya politika-
lar›na, Türkiye’nin gündeminde yer
alan özellefltirme, e¤itim ve sosyal
politikalara yer verirken, “Ya de¤ifli-
min gere¤ini yerine getireceksiniz
ya da yürüyüfl kolunun d›fl›nda ka-
lacaks›n›z. Odam›z yürüyüfl karar›
vermifl ve yürüyüflün gere¤ini yerine
getirmedeki azim ve kararl›l›¤›n›
sergilemifltir” dedi.

‹MO 40. Dönem Yönetim Kurulu
Baflkan› Taner YÜZGEÇ’in aç›l›fl ko-
nuflmas›n›n ard›ndan s›ras›yla SHP
Genel Baflkan› Murat KARAYAL-
ÇIN, DP Genel Baflkan› Süleyman
SOYLU, DSP Genel Baflkan Yard›m-
c›s› Osman KILINÇ, CHP Çanakkale
Milletvekili Ahmet KÜÇÜK, EMEP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Haydar
KAYA, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan-
l›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Mahmut
KÜÇÜK, 78’liler Derne¤i ad›na
Oktay GÜLA⁄ACI, SES Genel Bafl-
kan› Köksal AYDIN, Kimya Mühen-
disleri Odas› Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan KÜÇÜK konuflma yap-
t›lar. TMMOB Genel Sekreter Yar-

d›mc›s› Ayflegül B‹LD‹R‹C‹ ise
genel kurula kat›lamayan TMMOB
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI’n›n
konuflma metnini okudu.

Genel Kurul, yönetmelik de¤iflik-
likleri için yönetim kurulunu yetkili
k›ld›. Ana Sorunlar Komisyonu Ra-
poru, Odam›z›n önümüzdeki dönem
mesleki ve politik hassasiyetlere
vurgu yapan bir metin olarak oybir-
li¤i ile kabul edildi.
Konuk konuflmac›lar›n ard›ndan
Yönetmelikler Komisyonu, Bütçe
Komisyonu, Örgütlenme Komisyonu
ve Ana Sorunlar Komisyonu seçim-
lerine geçildi. Yönetmelikler Komis-
yonu’na Hasan AKSUNGUR, Ayhan
EMEKL‹, Murat GÖKDEM‹R, Gök-
han MARIM, Haluk SELÇUK; Bütçe
Komisyonu’na Ali Fuat GÜNAK,
Faruk BA⁄DAT, Nusret SUNA,
Haluk EK‹NC‹, Ensari YALÇIN;
Örgütlenme Komisyonu’na Özgür
YILDIRMAZ, Halil ÖDEROLDU,
Temel P‹RL‹, Ali R›za DEM‹RC‹,
Cem O⁄UZ; Ana Sorunlar Komis-
yonu’na Birol BORA, Habib CAN-
B‹LEN, Yaflar BALIK, Özer AKKUfi,
Çoflkun KAYA oy birli¤i ile seçildi.
Komisyon seçimleri sonras›nda

‹MO 40. Dönem Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Ahmet GÖKSOY
40. Dönem Çal›flma Raporu’nu yö-
netim kurulu ad›na özetledi. Çal›fl-
ma Raporu’nu de¤erlendirmek üze-
re s›ras›yla Ahmet SINGIN, Abdul-
selam SUVAKÇI, Cemal GÖKÇE,
Levent ÇEL‹K, Hilmi YÜNCÜ, M.
Necat ÖZGÜR, Tansel ONAL, Vural
ÖZCAN, Fikret Kemal YILDIRIM,
Tahsin VERG‹N, Arif ÖZAY, Erman
GÖLET, Ali OLGUN, Ali AÇAN,
Turan KAPAN, Mert Nedim ALHAS,
Ayd›n NOGAY, ‹brahim AKGÜN,
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Haluk SELÇUK, Gülsüm SÖNMEZ,
Birol BORA, Halil Ça¤dafl KAYA,
Atilla ERDEM, Baflar KURT, Turan
DAMAR, ‹rfan BALÇIK, Fahrettin
ÇU⁄U, Hayati KARATOKUfi, Ekrem
ÇAPKINO⁄LU birer konuflma yapt›.

Söz alan delegeler a¤›rl›kl› olarak
yetkin mühendislik ile Odan›n top-
lumsal ve siyasal sorunlara yakla-
fl›m› konular›nda görüfl bildirdi.
Çal›flma Raporu görüflmelerini ta-
kiben, 40. Dönem Yönetim Kurulu
ad›na Yönetim Kurulu Baflkan›
Taner YÜZGEÇ elefltirilere ve so-
rulara yan›t verdi. Yüzgeç’in konufl-
mas›n›n ard›ndan Denetleme Kurulu
Raporu okundu, 2006-2007 y›llar›
bütçe harcamalar› görüflüldü ve
Yönetim ile Denetleme Kurulu
akland›.

Komisyon raporlar› ve sonuçlar›
Komisyonlar, 40. Yönetim Kurulu’-
nun önerileri ve delegelerin önerge-
lerini de¤erlendirerek haz›rlad›klar›
raporlar› genel kurul oylamas›na
sundu. Örgütlenme ve Yönetme-
likler Komisyonu’nun raporlar› de¤i-
flikli¤e u¤ramadan geçerken, Bütçe
ve Ana Sorunlar Komisyonu’nun
raporlar› baz› de¤iflikliklerle kabul
edildi.

Ana sorunlar komisyonu
Ana sorunlar komisyonu, inflaat
mühendislerinin mesleki sorunla-
r›n›n yan› s›ra IMF ve ABD’nin Tür-

kiye politikalar› ile Türkiye’nin gün-
deminde yer alan baz› sosyal ve
siyasal konularda genel kurula ra-
por sundu. Komisyonun raporunda
yer alan ve kurulda kabul edilen
di¤er konular flöyle: “Genel Sa¤l›k
Sigortas›, çal›flanlar›n haklar›, eflit-
likleri, Avrupa Birli¤i süreci, Büyük
Ortado¤u Projesi’nde Türkiye konu-
lar›nda toplumsal görev bilinci ve
vatandafll›k gere¤i geliflmeleri takip
etmek ilgilileri uyarmak, ‹MO üyele-
rini bilgilendirmeye devam etmek
gerekmektedir. Meslek alan›m›zda,
hem kamu hem de ‹nflaat Mühen-
disleri Odas› ve üyelerinin yarar›,
geliflimleri ve ça¤dafl yaflamlar
sa¤lamak amac›yla; Yap› Denetim
Yasas› ve Yönetmelikleri, Yetkin
Mühendislik Yasas›, ‹mar Yasas›
ve Yönetmelikleri, Kentsel Dönü-
flüm Yasas› konular›nda komisyon
oluflturmak ve çal›flmalar›n› sa¤la-
mak bir zorunluluktur. Bütün bu
konular süzgeçten geçirilerek do¤ru
ifadelerle öncelikle ‹MO üyelerine,
sonra da topluma anlatmak görev
olarak alg›lanmal›d›r” ifadelerine
yer verildi.

Bütçe Komisyonu
Komisyona gelen önerileri inceleyen
Bütçe Komisyonu, üye ödentileri
ve inflaat mühendisi asgari ücreti
konular›nda baz› de¤ifliklikler önerdi
ancak bu de¤iflikliklerin baz›lar› oy-
lamada kabul edilmedi. Buna göre
genel kurulda oylanarak kabul edi-
len bütçe kararlar› flöyle:
• “2008 Y›l› oda gelir ve giderleri
25.253.606,01 YTL eflit olarak
programlanm›flt›r.
• Üye ödentileri 2008 y›l› için y›ll›k
108,00 YTL’dir. 2009 y›l› üyelik
ödentisinin belirlenmesinde Oda
Yönetim Kurulu yetkilidir.
• 2008 Y›l› harc›rah miktar› yurt içi
günlük net 60 YTL, yurtd›fl› yolluk
ücreti ise günlük net 60  Euro’dur.
Bu tutara flehirleraras› ulafl›m ve
konaklama giderleri dahil de¤ildir.
Bu giderler ayr›ca belge karfl›l›¤›
ödenir. 2009 y›l› günlük harc›rah

bedeli Oda Yönetim Kurulu’nca be-
lirlenir. Yolluk ödemelerinde (yemek
v.b. fatural› veya faturas›z) baflkaca
hiçbir ödeme yap›lmaz. Giderleri
Oda/flube/temsilcilik taraf›ndan
yap›lan organizasyonlarda günlük
harc›rah ödenmez.
• ‹nflaat Mühendisi Asgari Ücreti
Her y›l›n Ocak ve Temmuz ay›nda
Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan ilan
edilir. 2008 y›l› Ocak ay› ‹nfl. Müh.
Asgari Ücreti 1.150,00-YTL., mini-
mum personel ücreti ise  550,00-
YTL’dir.”

Örgütlenme Komisyonu
Komisyona gelen önergeleri de¤er-
lendiren Örgütlenme Komisyonu’-
nun raporu genel kurulda de¤iflikli¤e
u¤ramadan kabul edildi. Genel ku-
rulda kabul edelin raporda flu mad-
deler yer al›yor:
• “Bilindi¤i gibi, Ana Yönetmeli¤in
40. Maddesi, flube olacak temsilci-
liklerimiz için gerekli ifllemleri tarif
etmektedir. Komisyonumuza ulaflan
önergeler, yönetmeli¤in bahsi geçen
maddesi çerçevesinde de¤erlendi-
rilmifl ve örgütlenme a¤›n›n güç-
lenmesi yolunun yeni flube açmakla
sa¤lanamayaca¤› görüflü, komis-
yonumuz taraf›ndan genel kurula
sunulmufltur. Bahsi geçen temsilci-
liklerimizin flube yap›lmas›na yö-
nelik önergeler için komisyonumuz
olumsuz yönde görüfl bildirmifltir.

fiubeler nezdinde iflyeri temsilci-
liklerinin etkin k›l›narak kamu ve
özel sektörde örgütlenme a¤›n›n
güçlendirilmesi, afla¤›dan yukar›ya
demokratik yap›n›n örülmesi üzerine
toplant›lar yap›lmas›,
• Yeni mezun meslektafllar›m›z›n
oda faaliyetlerine daha aktif kat›l-
malar›n› sa¤lamak için flube ve
temsilciliklerimizde çeflitli kurul ve
komisyon çal›flmalar› yap›lmal›d›r,
• Ö¤renci üye örgütlenmesinin
devam› ve güçlendirilmesi için,
geçen dönem yap›lmayan Ö¤renci
Üye Kurultay›’n›n yap›lmas› ve bu
tür çal›flmalar›n süreklili¤inin sa¤-
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lanmas› yönünde Oda Yönetimi
gerekli çal›flmalar› yapmal›, ayr›ca
genel kurullar›m›zda her flube,
Ö¤renci Üye Yönetmeli¤inde tarif-
lenen flube etkinlik alan›ndaki üni-
versite temsilcilerini konuk etme-
lidir.
• Ö¤renci üye örgütlenmesinden
gelen yeni mezun üyelerimizin Oda-
n›n gelece¤i için delegasyonda be-
lirli bir kota ile temsil edilmesinin
sa¤lanmas›,
• Olanakl› oldu¤u durumlarda sem-
pozyum ve kongrelerin inflaat mü-
hendisli¤i bölümü olan üniversi-
telerde yap›lmas›, ö¤rencilerin bu
tür organizasyonlara kat›l›m›n› ko-
laylaflt›racak ve motivasyonlar›n›
art›racakt›r.
• Görsel ve yaz›l› bas›nda yer ala-
bilmek için gerekli altyap› olufltu-
rulmal›, örgütsel bütünlü¤ümüzü
gelifltirmek için bir çal›flma grubu
oluflturularak Mühendislik Haftas›
etkinliklerinin ulusal bas›n organ-
lar›nda daha çok yer almas› sa¤-
lanmal›d›r,
• fiube çal›flanlar›na; üyelerle ve
halkla olan iliflkilerinin daha özenli
olmas› için uzman deste¤i sunul-
mal›,
• Örgütlenme çal›flmalar› ayl›k pe-
riyotlar halinde raporlanmal›, tem-
silciliklerden flubelere, flubelerden
merkeze ve merkezden de bütün
birimlere ulaflt›r›lmal›, örgütü tan›-
t›c› kitapç›k, broflür ve tan›t›m filmi
yap›larak üyelere ulaflt›r›lmal›d›r.
• Oda yönetim kurulumuz, 6235
Say›l› TMMOB Yasas›’n›n 33. Mad-
desinin 2 f›kras›n›n de¤ifltirilmesi
ve böylece kamu kurum ve kuru-
lufllar›nda çal›flan meslektaflla-
r›m›z›n da odaya üye olmalar›n›n
zorunlu hale getirilmesi yönünde
çal›flmalar yapmal›d›r.
• fiube ve temsilciliklerimizin bu-
lundu¤u kentlerimizde kent ve çevre
sorunlar›na karfl› duyarl›l›¤› hem
meslektafllar›m›z›n örgütlenme-
sinde hem de halk›m›z›n sayg›nl›¤›n›
kazanmam›zda önemli rol oynaya-
cakt›r.”

Yönetmelikler Komisyonu
40. Dönem Yönetim Kurulu’ndan
ve delegelerden gelen önergeleri
de¤erlendiren Yönetmelikler Komis-
yonu’nun haz›rlad›¤› öneriler genel
kurulda oylanarak kabul edildi.
Buna göre komisyonun genel kurula
sundu¤u kararlar flöyle:
• “TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Dene-
tim ve Belgelendirme Yönetme-
li¤i’nin 14. maddesinin (ç) bendinin
de¤ifltirilmesi ile kredilendirmeye
esas puan tablosuna yap›lacak ek-
lentinin ekte sunuldu¤u gibi yap›l-
mas›n›,
• Bahsi geçen de¤iflikliklerin Resmi
Gazetede yay›nlat›larak yürürlü¤e
al›nmas› için 41. Dönem Yönetim
Kuruluna yetki verilmesini, verilecek
bu yetkinin anlam ve kapsam› boz-
mamak kayd›yla redaksiyon yapa-
bilmeyi de kapsamas›n›,
• Olas› yasal geliflmelere ya da
hukuki gerektirmelere ba¤l› olarak,
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmet-
leri Uygulama, Tescil, Denetim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i’nde de-
¤ifliklik yap›labilmesi için Dan›flma
Kurulu ve Mesleki De¤erlendirme
Kurulu’nun da görüflünü almak kay-
d›yla 41. dönem Yönetim Kuruluna
yetki verilmesini,
• TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Yetkin ‹nflaat Mühendisli¤i
Yönetmeli¤i’nin, Dan›fltay Sekizinci

Dairesinin, 6 Kas›m 2007 tarih ve
2006/5861 say›l› karar›yla yürüt-
mesinin durdurulmas› ve yap›lan
itiraz›n reddedilmifl olmas› nede-
niyle; yeni bir yönetmelik haz›rlay›p
yürürlü¤e koymak için, Dan›flma
Kurulu’ndan geçirmek kayd›yla, 41.
Dönem Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesini,
• ‹MO Kongre ve Sempozyum Dü-
zenleme Yönetmeli¤i, ‹MO Bilirkiflilik
Ekspertizlik Yönetmeli¤i, ‹MO Mali
ifller Yönetmeli¤i, ‹MO Sat›nalma
Yönetmeli¤i’nin ç›kart›lmas› ama-
c›yla, Dan›flma Kurulu’ndan geçiril-
mek kayd›yla 41. Dönem Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi önerileri
uygun bulmufltur.”

Ana Sorunlar Komisyonu Raporu
Ad›na küresellefltirme denilen mo-
dern kölelefltirme politikalar› so-
nucu ABD-IMF ve Dünya Bankas›’na
ülkemiz üzerindeki artan müdaha-
leleri ve bu müdahaleler sonucu
hemen her alanda yaflanan özel-
lefltirmeler, öz kaynaklar›m›z yerine
yabanc› kaynaklara yönelen bir
enerji politikas›, d›fl politikada ABD
talep ve yönlendirmeleri, iç politika-
da AB uyum yasalar› eliyle yap›lan
yönlendirmeler sonucu maalesef
ülkemiz giderek daha fazla d›fla ba-
¤›ml› konuma gelmifltir. Ça¤dafl ve
bilimsel devlet anlay›fl›ndan uzak
oluflun üzerini örtmek için yeni yeni
gündem maddeleri yarat›lan günü-
müzde, devlet kurumlar›n›n sat›fl›
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sonucu yaflanan ekonomik kay›p-
lar›n dile getirilmemesi için zarar
eden kurumlar olarak gösterilip sa-
t›fllar›n karl› ifller oldu¤u, devletin
s›rt›ndaki yükün hafifletildi¤i anla-
t›lmaktad›r. “Para gelsin de, nereden
ve nas›l gelirse gelsin” mant›¤› ile
davran›lmaktad›r. Asgari ücret tespit
edilirken IMF’den izin al›nmakta,
di¤er taraftan kamunun mal› olan
arsalar yandafllara da¤›t›l›rken cö-
mert davran›lmaktad›r. Elde edilen
rant, efl dost yandafllar aras›nda
pay edilmektedir. Yerel yönetimler-
ce arsa pazarlanmas›na, usulsüz
yap›lan plan tadillerine itiraz eden,
çözüm de¤il çözümsüzlü¤ü getire-
cek projelere itiraz eden, demokra-
tik hakk›n› kullan›p yarg›ya baflvuran
meslek örgütlerinin sesini kesmek,
itirazlar›n önüne geçmek amac›yla;
yandafllar›n› bu örgütlerde göreve
getirmek için talimatlar verilmekte
ve aç›ktan aç›¤a destekledikleri
ilan edilmektedir. Vatandafllar›n
sosyal haklar› da reform ad› alt›nda
budanmakta, Genel Sa¤l›k Sigortas›
maskesi ile eskiye göre daha kötü
flartlar yarat›lmaktad›r. Bir taraftan
genç nüfusumuzun geliflmifl ülke-
lere karfl› avantajlar›ndan bahse-
dilirken, di¤er taraftan yafll› nüfusun
çoklu¤u nedeniyle ödeme planlar›
bozulan ülkeler model al›narak prim
ödeme günleri art›r›lmaktad›r. Kay›t
d›fl› ekonomiyi kay›t alt›na al›p uzun
vadeli çözümler üretmek yerine, k›-
s›r düflüncelerle k›sa vadeli, çal›-
flanlar›n ç›karlar›na ayk›r› düzenle-
meler yap›lmaktad›r. Zaten s›n›rl›
olan ifl olanaklar› uzun süreler iflgal
edilecek, genç nüfusa ifl ortam› ya-
rat›lamayacakt›r. Sa¤l›k giderleri
için kat›l›m paylar› art›r›lmakta, dev-
letin asli görevi olan sa¤l›k ve e¤itim
gibi olmazsa olmaz hizmetler tafle-
ronlara teslim edilmektedir. Devlet,
sosyal devlet anlay›fl› terk edilip
tüccar mant›¤› ile yönetilmektedir.
Yaflayacaklar›m›z, yaflad›klar›m›z›n
devam› olacakt›r. Kararl› ve dik du-
ruflun devam› ve ileriye götürülmesi
için;

• Genel Sa¤l›k Sigortas›,
• Çal›flanlar›n haklar›, eflitlikler,
• Avrupa Birli¤i süreci,
• Büyük Ortado¤u Projesi’nde
   Türkiye
konular›nda toplumsal görev bilinci
ve vatandafll›k gere¤i gelifl-meleri
takip etmek ilgilileri uyarmak, ‹MO
üyelerini bilgilendirmeye devam
etmek gerekmektedir. Varl›¤› ile
yurdumuzun geliflmesinin önünde
engel oluflturan baz› temel sorun-
lara acilen özgürlük, ça¤dafll›k ve
Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde
çözüm aranmal›d›r. Ülkemizde va-
tandafllar aras›nda farkl› etnik kim-
liklere sahip olanlar›n dile getirdik-
leri sosyal ve ekonomik haklarla
ilgili sorunlar›n› bir ayr›mc›l›k olarak
alg›lamay›p etnik farkl›l›klar›n ülke-
miz ad›na bir zenginlik oldu¤u kabul
edilmelidir. Meslek alan›m›zda, hem
kamu hem de ‹nflaat Mühendisleri
Odas› ve üyelerinin yarar›, geliflim-
leri ve ça¤dafl yaflamlar sa¤lamak
amac›yla;
• Yap› Denetim Yasas› ve Yönet-
melikleri,
• Yetkin Mühendislik Yasas›,
• ‹mar Yasas› ve Yönetmelikleri,
• Kentsel Dönüflüm Yasas›, konu-
lar›nda komisyonlar oluflturmak ve
çal›flmalar›n› sa¤lamak bir zorun-
luluktur. Bütün bu konular süzgeç-
ten geçirilerek do¤ru ifadelerle ön-

celikle ‹MO üyelerine, sonra da top-
luma anlatmak görev olarak alg›-
lanmal›d›r. Yap› denetim yasas› ge-
nifl çapta tart›flmaya devam edil-
meli, aksayan yönlerin düzelmesi
için emek verilmelidir. Yar› kamusal
hizmet oldu¤unun kabulü ile ser-
best piyasa koflullar›nda pazarlan-
mas›n›n önüne geçilmesi, evrak
düzenlemenin ötesinde aktif olarak
denetlemenin sa¤lanmas›, mesleki
sorumluluk sigortas›n›n iflletilmesi
için çal›flmalar yap›lmal›d›r. Emek-
lilerin ek geliri olarak görülen ücret-
lerin emek karfl›l›¤› al›nan ücret ha-
line getirilmesi için özellikle denetim
elemanlar›n›n bilincinin art›r›lmas›,
uygulamaya dönük e¤itimlerine de-
vam edilmesi sa¤lanmal›d›r. Yap›
Denetimi uygulamas›n›n tüm ülkeye
yay›lmas› ve devlet yat›r›mlar›n›n
da kapsama al›nmas› gereklili¤i
her f›rsatta dile getirilmelidir. Bir
gerçek olan imza sahtecili¤inin
önüne geçmek için yöntemler aran-
mal› ve denetçi yetkilerinin art›r›l-
mas› sa¤lanmal›d›r. Üniversiteler-
deki e¤itimin niteli¤i dikkate al›na-
rak meslek içi e¤itim bugünkünden
ileri götürülmelidir. Yetkin mühen-
dislik anlat›lmaya devam edilmeli,
yaflanan yürütmeyi durdurma gerek-
çelerini geçersiz k›lacak de¤iflimler
tart›fl›lmal›d›r. Yetkin Mühendisli¤in;
Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›
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imo 41. dönem ola¤an genel kurulu

41. DÖNEM ‹MO YÖNET‹M KURULU

H. Serdar HARP (Yönetim Kurulu Baflkan›)

Alaettin DURAN (Yönetim Kurulu II. Baflkan›)

Levent DARI (Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

Züber AKGÖL (Yönetim Kurulu Sayman Üyesi)

Abdullah BAKIR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Metin KORKMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

‹lker GÜNDEZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

41. DÖNEM ‹MO DENETLEME KURULU

Ali Osman KARA

Niyazi ÜSTÜN

Buket ÇEL‹K

fiükrü HAMARAT

Nejat Gökhan GÜRKAYA

Gültekin EKMEKÇ‹O⁄LU

Sinan ‹LBAY

Murat ÖZEN‹R

Nebil YENGÜNER

41. DÖNEM ‹MO ONUR KURULU

Ifl›khan GÜLER (Baflkan)

H. Ülkü ÖZER (Raportör)

Hasan Fehmi KARA

D. Galip KILINÇ

Yusuf TURAB‹

41. DÖNEM ‹MO DANIfiMA KURULU
(Dan›flma Kurulu Üyeleri, üniversitelerin inflaat mühendisli¤i
bölüm baflkanlar›, yat›r›mc› kurulufllar›n müdürleri, eski
Oda baflkanlar› ve genel sekreterleri, flube baflkanlar› ve
sekreterleri ile genel kurulda seçilmifl üyelerden oluflmaktad›r.
Burada sadece seçilmifl üyeler yay›nlanmaktad›r.)

u 41. DÖNEM ‹MO GENEL KURULU SONRASI SEÇ‹LM‹fi KURULLARDA YAPILAN GÖREV DA⁄ILIMI u

Kemal TÜRKARSLAN

Haluk ‹fiÖZEN

Mert Nedim ALHAS

H. Mutlu ÖZTÜRK

Rezan BULUT

Murat GÖKDEM‹R

Coflkun KAYA

fiükrü ERDEM

Cem O⁄UZ

M. Serdar UYGUR

‹hsan KAfi

Murat Serdar KIRÇIL

Jale ALEL

Ali Fuat GÜNAK

‹. Fevzi ÜNAL

(GATS) ve devam›nda, daha iyi mü-
hendislik denilerek ithal edilecek
hizmetin ve onun kriterlerinin ülkede
de varl›¤›n› ortaya koyacak belge-
lendirme, daha aç›k deyiflle dene-
yim birikimi ve özümseme olgusu
oldu¤u anlat›lmal›d›r. Yetkin mühen-
disli¤e karfl› durufllar›n bilgi eksik-
li¤inden kaynakland›¤› anlat›lmal›-
d›r. Türkiye’nin temel sorunlar›ndan
olan Kürt sorununda demokratik
ve bar›flç› yöntemler ele al›nmal›d›r.
Kentlerin ya¤malanmas›na, k›ymetli
arazilerin yandafllara önce toprak
sonra nakit olarak aktar›lmas›na,
parsel baz›nda plan tadillerinin ya-
p›lmas›na, su havzalar›n›n orman
alanlar›n›n korunmamas›na, yasa
-yönetmelik de¤ifliklikleri ile orman-
lar› önce yeflil alana çevirip sonra
da planlara dahil ederek rant ya-
rat›lmas›na karfl› ç›k›lmal›, yarg›
yolu her zaman kullan›lmal›d›r. ‹l
Genel Meclislerinde, Belediye Mec-

lislerinde ‹nflaat Mühendisleri Oda-
s›, fiehir Planc›lar› Odas›, Mimarlar
Odas› gibi tüzel kifliliklerin temsil
edilmesinin yasal zeminini olufltur-
mak için çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Kentsel dönüflüm yasas›n›n amac›
d›fl›nda, farkl› kesimlere hizmet
edecek flekilde kullan›lmas›na karfl›
yasal yollar kullan›lmal›d›r. Eski
yap› stoklar› bu yasa çerçevesinde
ele al›nmal›, vatandafl›n bilincini
gelifltirici çal›flmalar yap›lmal›d›r.
‹nflaat Mühendisleri Odas›’na ifl
de¤il, bir meslek örgütü oldu¤u vur-
gulanmal›, Mühendisin üretti¤i hiz-
metlerin sa¤laml›k yan›nda mutlaka
ekonomik, ça¤dafl ve çevreci olmak
zorunda oldu¤u her f›rsatta ifade
edilmeli, bunun bilgileri yenilemekle
sa¤lanabilece¤i ve meslek içi e¤i-
timin önemi anlat›lmal›d›r. Genç
meslektafllar›n Oda çal›flmalar›nda
daha kat›l›mc› olmalar› için ö¤renci
‹MO örgütlülü¤üne daha fazla des-

tek verilmeli, gençlerin ülkede olan-
lar›, yaflananlar› do¤ru yorumlama-
lar›n›, sorgulamalar›n› sa¤lay›c› ça-
l›flmalar yap›lmal›d›r. Kamu çal›flan-
lar›na dönük örgütlenme, sendika
kurma ve toplu görüflme hakk› ta-
n›nm›flt›r. Ancak sürecin bafl›ndan
buyana talep edilen haklar al›nama-
m›flt›r. Mühendislerin de aralar›nda
bulundu¤u tüm kamu çal›flanlar›na
grevli, toplu ifl sözleflmeli sendikal
haklar tan›nmal›; ekonomik ve sos-
yal sorunlar›n çözümünde çal›flanlar
geleceklerini kendileri belirlemelidir.
Odam›z üyelerin sendikal örgütlerde
yer almas›n› teflvik edip destekle-
melidir. Yönetim Kurulumuz güçlü
bir örgütlenme modeli ile meslek
ve meslektafl sorunlar›n› ülke ve
halk›n sorunlar›ndan ay›rmadan
yurtsever-devrimci-demokrat-
antiemperyalist Oda anlay›fl›n› sür-
dürerek çal›flmalar›n› planlamal› ve
uygulamal›d›r.


