Başyazı

Merhaba Değerli TMH Okurları,
Kongre ve Sempozyumlarımızın yoğunluk kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Her etkinlikte
mesleğimizi hem bilimsel olarak hem de uygulama alanında geliştirecek koşulları ve imkanları
tartışıyor, sorunlara çözüm üretmeye, çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin
dört bir yanında yaptığımız bu çalışmalara katılım genellikle şubeler nezdinde olduğundan,
bu sayımızda etkinliklerimize sunulan bazı makalelere yer verdik ve önümüzdeki sayılarda da
yer vermeye devam edeceğiz. Böylece kongre konferans ve sempozyumlarımızda ele alınan
konuları üye tabanımızda yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.
Meslek yaşantımıza ve mesleğimize katkı sunacağını düşündüğümüz makalelerin yanı sıra
bu sayımızın başlığını Kanun Hükmünde Kararnamelere ayırdık. Kararnamelerin neye hizmet
edeceğini, hangi maddenin hangi amaçla hazırlandığını gözler önüne sermeye çalıştık. KHK’ler
ile sadece TMMOB ve bağlı Odalarının değil, hepimizin geleceğinin hedef alındığı TMMOB ve
bağlı Odaların işlevsizleştirilmek istendiği şimdi çok daha açık bir şekilde görülebiliyor.
Biz Kanun Hükmünde Kararnameler üzerinde çalışırken yorumlarımızı doğrulayan
uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. 6 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
bir kararla, İstanbul ili Sultanbeyli ilçesine dair tüm yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve
644 sayılı KHK’nin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanarak TOKİ’ ye devredildi. Artık Sultanbeyli’nin
tapusu koşulsuz şartsız Bakanlığa ait ve Bakanlık buradaki her tasarrufunu TOKİ’ ye yaptıracak.
Böylelikle gerek kent planları, gerek Sultanbeyli halkının istekleri ve yapılacak projelerin
bilimsel çevresel ve sosyolojik etkileri tartışma konusu edilmeksizin, ilçeye ait ne varsa rant
alanlarına dönüştürülebilecek. Kentsel dönüşüm adı altında TOKİ ve yandaş firmaları bir
yandan kazanç elde ederken diğer yandan yaşam tarzlarımızı belirleyebilecek.
Bilinmelidir ki Odamız; tüm doğal zenginliklerin yangından mal kaçırırcasına metalaştırılmasına,
kentlerimizin yandaş firmalara peşkeş çekilen rant alanlarına dönüştürülmesine, yaşam
alanlarımıza ve yaşam tarzlarımıza müdahale edilmesine ve bu şekilde de geleceğimizin
elimizden alınmasına karşı sessiz kalmayacaktır. Bundan dolayı Odamız ve Birliğimiz
işlevsizleştirilmek isteniyor, çünkü siyasi iktidarın rant elde etmeye dönük keyfi ve plansız
uygulamaları karşısında herhangi bir engel görmeye tahammülü yok.
Ancak bizler bu çabaları sonuçsuz bırakacağız, kendisini istediği her yerde, istediği her
şeyi yapma kudretinde gören siyasi iktidarın bu uygulamaları karşısında, bilimden ve
halkımızın çıkarlarından yana tavrımızla, örgütlülüğümüzden aldığımız güçle mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Bu nedenle Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanılarak uygulanmak istenen her projenin
takipçisi olacağız. Bu sürece dair her ayrıntıyı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolda,
gerek yayın organlarımız, gerek sokak eylemliliklerimiz ve gerekse hukuk mücadelemiz
aracılığıyla siyasi iktidarın geleceğimizi satılığa çıkarmasına izin vermeyeceğiz.
Hepinizi bu ruhla selamlıyoruz.
İMO Yönetim Kurulu
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