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Başyazı

Merhaba,

Dergimizin 472. sayısını genel kurullarımıza ayırdık. 1954 yılında mesleğimizin örgütü olarak 
hayata adım atan İMO, 58 yıl sonra 2012 Türkiye’sinde 43. Dönemine tüm enerjisiyle girmiş bu-
lunmaktadır. 26 şube, 127 temsilcilik ve 85 bini aşkın üyesiyle mesleğimiz, halkımız, ülkemiz 
ve geleceğimiz için umut inşa etmeye devam ediyoruz.

3-4 Mart 2012 tarihinde demokratik bir ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz şube genel ku-
rullarımızı ve ardından 27-29 Nisan 2012 tarihinde olağan genel kurulumuzu gerçekleştirdik. 
Genel kurullarımız, geçmişimizi değerlendirdiğimiz ve geleceğimizi planladığımız en önemli 
organlardır. Yönetim kurullarımız meslek alanımıza ilişkin çalışmaları ve üyelerimizle kurulan 
ilişkilerle toplumcu geleneğimizin taşıyıcısı olmaya devam edecek.

Dergimizin bu sayısında Odamızın 43.Olağan Genel Kurul ve seçimlerin yanısıra İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Tasarısı Hakkında  İMO görüşü ve TMMOB ve bağlı Odalarına saldırı nite-
liğinde ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yayınlanan haberler üzerine  yapılan 
basın toplantısına yer verdik.

Meslek Odalarımıza yönelik saldırılar Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla başlayan ve KHK’lar 
ile devam eden süreç son zamanlarda yayınlanan yönetmelikler ile ivme kazanmıştır.

Yeni çalışma döneminin başat meselesi bu saldırılara karşı mücadele etmek olacaktır.Zor ola-
nın başarılmasının yolu örgütlü olmaktan geçmektedir. Örgütlülüğümüzün geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi önümüzdeki dönem görevlerini yerine getirebilmek açısından kritik bir öne-
me sahiptir.Üyelerimizin Oda süreçlerine daha aktif bir şekilde katılımının sağlanması, üyeleri-
miz ile güçlü organik ilişkilerin kurulabilmesinde saklıdır. Oda bütünlüğü içerisinde daha güç-
lü bir örgütlülük yaratılmasının sağlanması yönetim kurullarında görev alan meslektaşlarımız 
ve üyelerimizin önünde duran önemli görevler arasında olacaktır. Örgütümüzün toplumcu 
geleneğimizden aldığı sorumlulukla Odamıza sahip çıkmaya ve bu mücadele sürecinde eli-
mizi taşın altına koyacağımıza inancımız tamdır.

Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve toplumsal olarak büyük bir yıkım ve tahri-
bata uğramasına, meslek alanımızın etkisizleştirilmesine, örgütümüzün siyasi iktidarın emir 
eri haline getirilerek piyasanın kulu kölesi yapılması girişimlerine vereceğimiz en güzel cevap 
örgütlülüğümüzü güçlendirerek mücadele etmek ve geleceğe taşımak olacaktır.

Ülkemizin en büyük meslek örgütleri arasında yer alan İnşaat Mühendisleri Odası olarak siz 
değerli üyelerimizle bilimin ve tekniğin halkın hizmetine sunulmasını, mesleğimizi ve onuru-
muzu saldırılara karşı koruma görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eşit, özgür ve demok-
ratik bir Türkiye için insanca bir yaşam için üyelerimizden aldığımız cesaretle yolumuza aynı 
kararlılıkla devam edeceğiz.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


