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çalışma barışı 

Muhittin İPEK 

Bir ülkede gerçek bir demokrasiye ge-
çebilmenin en önemli koşullarından birisi 
örgütlü toplumsal yapıdır. Örgütlü top-
lumsal yapının en önemli öğesi ise sivil top-
lum örgütlenmeleridir. Demokratik kitle ör-
gütü olan meslek odaları bu örgütlenmenin 
bir parçasıdır. Odamız da, Anayasamızın 
135. maddesine göre kurulmuş, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği'ne 
(TMMOB) bağlı kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşudur. Ne yazık ki 12 
Eylül Yönetimi, meslek odaları ör-
gütlenmelerine de büyük darbe vurmuştur. 
12 Eylül'den sonraki siyasal iktidarlar da bu 
olumsuz tutumu sürdürmüşlerdir. 
Siyasi iktidarlar örgütlü toplumlardan niçin 
korkarlar? Çünkü örgütlü toplumlar bilinçli 
olur. Bilinçli toplumlar ise ülke yararına ol-
mayan her türlü oluşuma, örgütlü gücünü 
ortaya koyarak karşı çıkar, kamuoyu oluş-
turarak sesini duyurur. Bu da yönetenlerin 
hiç hoşuna gitmez 
Bütün bunlara rağmen siyasal iktidarlar de-
mokrasi savunuculuğu yapmaktan da geri 
kalmazlar. Koalisyon protokollarında ve hü-
kümet programlarında "Demokrasinin Güç-
lendirilmesi" için bakın neler yazılmış: 
"Kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü, 
temel hakların güvence altına alınması, dev-
letin vatandaşa hükmeden değil, hizmet 
eden hale getirilmesi, sivil toplum ör-
gütlenmesine ağırlık verilmesi önde gelen 
hedeflerimizdendir"... 
Bu kadar güzel sözlere rağmen gerçek ha-
yatta neler oluyor? Kamu Kurumlarında 
görev yapan Odamız Yönetim Kurulu Üye-
lerine ve Temsilcilerine sürgünler baş-
latılıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığında 
başlatılan bu hareket İller Bankası Genel 
Müdürlüğünde ve özellikle Harita Dairesi 
Başkanlığında doruk noktasına ulaşıyor. 
Odamızın çeşitli kademelerinde görev yap-
mış meslektaşlarımız Harita Daire Baş-
kanı, Başkan Yardımcısı ve üç şube mü-
dürü görevlerinden almıyor. Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Fahri Özten Er-
zurum'a,   Ankara  Şubemiz  eski  yazmanı 

 

Metin   Kulein 
Van'a   sürgün 
ediliyor. Böy-
lelikle      Oda 
yöneticilerini 
sürgün        et-
mekle    ""sivil 
toplum       ör-
gütlenmesine 
nasıl  ağırlık" 
verildiği    an-
laşılmaktadır. 
Demek ki Tür-
kiye'de     var-
sayılan      de-
mokrasi 
işlemiyor. 
Herşey   kağıt 
üzerinde kalıyor. 
Halbuki tüm kurum ve kurallarıyla işleyen 
bir demokrasi anlayışı hayata geçirilmelidir. 

Demokratik ve çağdaş bir ülkede devlet ül-
kenin insanlarına huzur ve mutluluk vermesi 
gerekirken, Devletin bir yöneticisi olan İller 
Bankası Genel Müdürü sürgünlerle, aile bü-
tünlüğünü dağıtmakla neden son derece acı-
.masız davranmıştır? 
Bu durumu alkışlayan ve oluşumlarda pay 
sahibi olanlar kendi dallarını kesmekte ol-
duğunu unutmamalıdırlar. Bazı harita mü-
hendislerinin kıyıma uğratılması harita mü-
hendisliğine ve harita sektörüne hiçbir yarar 
getirmez. Bu sadece çalışma barışını bozar. 
Nitekim bozmuştur da. 
Sektörümüzde yaratılan gerilim akıl ve man-
tığın yerine intikamcı duygulan ön plana çı-
karmıştır. Geçmişte sektör olarak çok za-
rarını gördüğümüz partizanca tutumlar 
yeniden başlatılmıştır. 
Buna izin vermeyelim. 
Çalışma barışını yok eden kişiler ca-
miamızın vicdanında mahkum olarak bir bir 
yok olup gideceklerdir. Ama mesleğimiz 
adına çalışmalarını sürdüren Odamız daima 
dimdik ayakta kalacaktır. 

 



 

 



 




