Başyazı

Merhaba,
Dergimizin 471.sayısını ‘İnşaat Mühendisliği Kurultayı’na ayırdık. Toplumumuz ve mesleğimizin yararı için çıktığımız bu yolda, artan sorumluluklarımıza uygun bir çizgiye ve örgütlülüğe
ulaşabilmemiz için ülkemizde değişen koşulları tanımlamamız ve mesleğimiz ile bağlantılarını
doğru bir şekilde kurmamız gerektiğinden hareketle, 42.dönem genel kurulumuzun verdiği
görevle çalışma programımıza aldığımız Kurultayımızı Ocak ayının son günlerinde Ankara’da
gerçekleştirdik.
İki yıllık bir çalışma ve birikim sonucunda, tarihimizde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Özgün bir çalışma yapmış olmamız da bizler için ayrıca önem arz ediyor.
42. çalışma döneminde, Kurultayımıza zemin oluşturması amacıyla 7 ayrı bölgemizde çalıştaylar düzenleyerek örgütümüzün ortak aklını harekete geçirdik. Bu çalıştaylar sonrasında elde
edilen çıktılar Kurultayımıza yön verdi ve zenginleştirdi.
‘İnşaat Mühendisliği Kurultayı’ süresince “Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar”, “Çalışma Yaşamına
İlişkin Sorunlar” “Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanımıza Yansımaları”,
“Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik” ana başlıkları altında mesleğimizi ilgilendiren her bir konuyu değerlendirdik ve mesleğimizin örgütü olan İMO’nun önümüzdeki dönem yol haritasını
belirledik. Kurultayımızda toplam 115 önerge görüşülerek karar altına alındı. Karara bağlanan
önergelerin gerekçeleri ile birlikte kitap haline getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
Mesleğimizin inşaat mühendisliği eğitiminden, Mühendislik Mimarlık Yasasına, alt yapı ve ulaşım politikalarından, istihdam ve işsizliğe kadar iç içe geçmiş sorun ve sıkıntılar içinde olduğu
gerçeği, çözüm üretme sorumluluğunun bize ait olduğu gerçeğiyle örtüşmekte, bu anlamda
Kurultayımız çözümsüzlüğe ve durağanlığa bir itiraz anlamı taşımakta.
Kurultayda aldığımız kararların geleceğimize yön vereceği kanaatindeyiz. Mesleğimiz dolayısıyla toplumumuz için insani değerleri odağına alan çizgimize yakışır kararlar aldığımızdan
şüphemiz yoktur.
Dergimizi yayına hazırladığımız günlerde, Odamızı 43.döneme taşıyacak olan Şube Genel kurullarımızı gerçekleştirdik. Demokratik bir şekilde Şube Yönetim Kurulu seçimlerimizi belirledik. 42.dönemde yaşamlarından fedakârlık yaparak Şube Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda
görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönem yönetim kurullarında görev alacak
meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.
85 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük meslek örgütleri arasında yer alan İnşaat Mühendisleri Odası olarak siz değerli üyelerimiz ile emekten, demokrasiden yana mücadele geleneğimiz ile 42.dönem öncesi ve sonrasında da sözümüzü üretmeye ve söylemeye devam
edeceğiz. Aklın ve bilimin öncülüğünde, bilimin ve teknolojinin ulaştığı birikimi toplumun
hizmetine sunmak için mesleğimizi ve onurumuzu saldırılara karşı koruma görevimizi sürdüreceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir ülke için geleneğimizden aldığımız cesaretle ve üyelerimize olan inancımızla yolumuza devam edeceğiz.
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