Odadan Haberler

İMO 3. Danışma Kurulu
Toplantısı Adana’da
gerçekleştirildi
İMO 41. Dönem 3. Danışma
Kurulu Toplantısı 28 Şubat
2009 Cumartesi günü İMO
Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. “Meslekiçi
Eğitim Yönetmeliği Taslağı”
gündemiyle toplanan ve
118 kişinin katıldığı Danışma
Kurulu Toplantısı, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar
Harp’in açılış konuşmasıyla
başladı.
Harp, konuşmasının basına
açık olan bölümünde ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerini ve yaklaşmakta olan yerel
seçimler nedeniyle kent sorunlarını değerlendirdi. Yerel
yönetim anlayışındaki çarpıklığın büyük kentleri birçok alanda sorunlu hale getirdiğine dikkat
çeken Harp, “Bugün büyük kentlerimizin tamamı altyapı, traﬁk sosyal donatı azlığı ve kaçak yapılaşma gibi sorunlarla boğuşmakta” dedi. Harp, yerel yöneticilerin sorunları çözmek yerine kentsel
ranttan en büyük payı kapma peşinde olduklarını savundu.
“Ekonomik kriz önlemleri yetersiz”
Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden birinin inşaat olduğunu belirten Harp, “Altyapı yatırımları ve konut satışları durma noktasına geldi. Üyelerimizin önemli bir bölümü ile bu sektörde
çalışan binlerce insanımız işsiz kaldı. Son günlerde alınmaya başlanılan önlemler soruna çare olma
noktasından çok uzakta” diye konuştu.
Meslekiçi eğitim kurumsallaştırılıyor
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Harp konuşmasının basına kapalı bölümünde ise Meslekiçi Eğitim
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Yönetmeliği Taslağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Meslekiçi eğitimin önemine ve gerekliliğine dikkat çeken Harp, inşaat mühendisliği eğitiminin
sorunlu olması; eğitim sürecinde kazanılamayan bilgilerin uygulamada telaﬁ edilemez sonuçlara
yol açması; bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi gibi gerçeklerden hareketle, Oda olarak meslekiçi
eğitimin kaçınılmaz olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti.
Harp, Meslekiçi Eğitim Yönetmeliği’nin salt mevzuat dahilinde teknik bir işleyiş olduğu yanılgısına
kapılmamak gerektiğini de vurgulayarak meslekiçi eğitimi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak
istediklerini ifade etti.
Danışma Kurulu Toplantısı’nın öğleden sonraki oturumunda ekonomik kriz ve yerel seçimlerle ilgili
konuşmalar yapıldı. Toplantının bitiminde, 1934 yılından bu yana her yıl başarılı proje ve makale
sahiplerine verilen “Benjamin BAKER Bilim Ödülü”nü 2008 yılında kazanan Odamız üyesi Doç Dr.
Galip Seçkin’e Serdar Harp tarafından plaket verildi. Plaket töreninin ardından Prof. Dr Tuğrul Tankut ve Prof Dr Uğur Ersoy “Mesleki etik” konusunda birer sunum gerçekleştirdi.

İMO 3. Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 41. dönem 3. Danışma Kurulu 28 Şubat 2009 tarihinde Adana’da toplandı. Danışma Kurulu toplantısına 118 üye ve konuk katıldı. Meslek içi eğitim, Meslek
İçi Eğitim Yönetmeliği Taslağı’nın ele alındığı ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin
tartışıldığı Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi aşağıdaki gibidir.
• İnşaat Mühendisleri Odası son yıllarda gözle görülür biçimde bir yandan kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atarken bir yandan da meslek içi eğitim konusunda kayda değer mesafeler
kat etmiştir.
Odamız, toplumsal sorumluluğun gereği, insani ihtiyaçların ve mesleğin gelişmişliğine paralel
olarak meslek içi eğitimi kesintisiz bir süreç olarak tespit etmiş ve uygulamaya almıştır. Sadece
2006-2007 yıllarında toplam 715 etkinliğin gerçekleştirildiği ve 53 bin 774 üyemizin değişik
konularda eğitim ve kurslara tabi tutulduğunu, 2008 yılı içerisinde ise gerçekleştirilen 456 etkinlik kapsamında 34 bin 158 üyemizin sürece dâhil edildiği belirtilmelidir ki, Odamızın meslek
içi eğitim konusundaki performansı daha anlaşılır hale gelsin. Meslek içi eğitimde sergilenen
başarı aynı zamanda ihtiyacı da açığa çıkartmış, eğitimin kurumsallaşması ve sürekliliğinin sağlanması zorunluluğu doğmuştur. Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği’ni, bu zorunluluğun bir sonucu
olarak algılamak gerekmektedir.
İMO, inşaat mühendisliği eğitiminin sorunlu ve sıkıntılı olduğu, eğitim sürecinde kazandırılamayan bilginin uygulamada telaﬁ edilemez sonuçlara yol açtığı, bilim ve teknolojinin hızla
geliştiği, öğrenmeden uzaklaşmanın mesleki açıdan gerilemek anlamı taşıdığı, yapı üretim sürecinde gerekli, yeterli ve sağlıklı mühendislik hizmetlerinin üretilebilmesi için uzmanlık ve özel
becerinin önem taşıdığı, mesleki davranış kurallarına uygun davranmanın, yani mesleki etiğin
önem kazandığı, “imzacılık” ve benzeri davranışların mesleğimizin olumsuz hanesine yazıldığı
gerçeğinden hareketle hazırlanan yönetmelik taslağına, Danışma Kurulunda gerçekleşen geliştirici tartışmalar ışığında son hali verilmiştir.
• Yaklaşan yerel seçimleri sıradan bir seçme-seçilme ilişkisi olmaktan çıkartan birkaç nokta bulunmaktadır. Bugün yerel yönetimler neoliberal politikaların uygulama alanı gibi görülmekte,
bu politikalara uyum sağlayacak ideolojik-politik tercihte bulunan belediye başkanları avantajlı
bir biçimde seçime girmektedir.
Kamusal özellikler taşıyan barınma, ısınma, ulaşım, su, çevre vb. hakları ancak parası olanın kullanabileceği bir sistem getirilmeye çalışılmakta, ilgili mevzuat buna uygun düzenlenmektedir.
Şirketleşme, yerelleşme, kalkınma ajansları, taşeronlaşma ve benzeri düzenlemeler, belediyelerdeki neoliberal dönüşümün kolaylaştırıcısı olarak gerçekleştirilmektedir.
İnşaat Mühendisleri Odası, yerel yönetimleri ve belediyeleri vatandaşa kamusal hizmet götürmenin araçları olarak görmekte, bu çerçevede, yerel seçimlerden halkçı, sosyal, dilencileştiren
değil, istihdam yaratan bir yönetim anlayışının güçlenerek çıkmasını istemektedir.
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