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"1985 Başında" (*)

Toplumların, mühendislik ve mimafhk faaliyetlerine duyduğu ge-
reksinmenin arttığı dönemlerde, mühendis ve mimarların toplum için-
deki etkinlikleri ve saygınlıkları artış gösterir. Mesleki pratiğin artış
göstermesi meslek mensuplarının olduğu kadar bunların kuruluşlarının
da Önem ve etkinliğini artırıcı sonuçlar yaratmaktadır,

Türkiye açısından bakıldığında, sanayileşme ve imar faaliyetleri-
nin göreceli de olsa artış gösterdiği dönemlerede mühendislik-mimarlık
faaliyetinin serpildiği rahatlıkla gözlemlenebilir* Mühendislik-mimarhJk
faaliyetlerinin dizginlenmediği dönemlerde, mühendislerin-mimarların
mesleki kuruluşunun da, üretkenliği, etkinliği, saygınlığı artış gösier-
mekiedir* Kuşkusm böyle bir model mantığı, hayatın bütün ayrıntılarını
açıklamamaktadır; insan faktörü; örgütsel ve düşünsel birikimlerin, faali-
yette senteze giden yolda gösterdiği zaman atlamaları, bu modelde kay-
malara neden olmaktadır.

Nitekim 1950-1968 yıllan arasında, kaba bir toplumsal çizgi olarak,
sanayileşme ve İmar alanlarında, göreli ve dengesiz de olsa bir faaliyet
artışı gözlemlenebilin Bu artış, mühendislik ve mimarlık uygulamaları
sonum, yeni bilgi ve deneyimlerin kazanılmasına yol açar. Dönem; gem-
lenmiş mesleki etkinliklerin elverdiği ölçüde bilgi birikimi yaratmıştır.

Bu birikimin sonuçlan mühendis ve mimarların mesleki kuruluşu
TMMOB'de, nitelik sıçraması sayılabilecek, yeni çözümlemeler, sentez ve
yorumlarda kendini gösterir.

Ülkedeki düşünsel çerçeve ve uygulama pratiğinin bir adım önünde
gerçekleşen TMMOB çözümlemeleri, Ekliğin, 1968-1977 yıllarına denk
düşen dinamik yapısına baz oMşturur*

1950-1968 yıllarının bilgi ve deney birikimi, 1965 sonrasında yeti-
şen genç kuşağın Mileselleştirdiği Örgüt yapısı, genç kuşağın siyasal-
düşünsel güç ve heyecanı, TMMOB'de bulunmuş ve bütünleşmiştir. Bu
üçM güç faktönlerindeki bütünleşme, ülkedeki üretim yapısının buhran-
lı konumuna rağmen, ona karşı olarak, egemen yaklaşımların önünde ve
ötesinde çözümlemelere, yorum sentez ve etkinliklere kaynak oluştur-
muştur.

* Bu sayımızda, Okurlarımıza köşesini TMMOB Başkam Teoman
Alptürk-ün 1985 başında adlı yamama ayırdık»
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Başlangıçta ve hir dönem, dinamizm kaynağı oluşturan bu kompo-
zisyon, TMMÖB'nin özgün enerji kaynaklarını ve üretim aparatlarım ikin-
ci plana itmiştir. Mühendislik ve mimarlık alanlarında yaşanan uzun
süreli durgunluk da, TMMOB özgün aparat ve kaynaklann ikinci plana
itilmesinde kolaylıklar sağlamıştır.

Sonuçta, TMMOB'nin bügi ve insan gi7*dilerini sağlayan ve şekil-
lendiren temel unsurlar kendi özgün araçları olmaktan çıkmış, farklı sos-
yal güdülemelerin motivasyonu ön plana çıkmıştır. Böylece kurum ge-
reksindiği enerjiyi kendi kaynaklarıyla sağlayamaz hale gelmiştir. Ener-
ji kaynakları açısından tipik "dışa bağımlılık9- olgusu gelişmiştir deni-
lebilir.

Dışa bağımlı enerji işleme olgusunun doğal sonuçları ise, bu girdi-
lerin çekildiği ya da sağlanamadığı durumlarda^ "voltaj" düsüsüß ve ha-
reket yeteneğindeki ağırlaşma şeklinde kendini gösterir,

Kuşkusuz 1977 sonrasında yaşanan ve halen devam eden durgunluk
başka birçok dışsal içsel faktörün bileşkesiyle oluşmuştur. Ancak 1985
başında^ kurum içi etkinliklerin programlanmasında ele alımp işlenmesi
ve mevcut kaynaklarla çözümlenme olanağı aranması gereken alanlardan
biri olarak bu konuya yaklaşılmaUdır*

Mühendis ve mimar topluluğunu, mühendis ve mimar oldukları için
ilgilendiren konuların, bu konuların muhatabı olanlar tarafından ele alın-
ması, bu alana İlişkin etkinliklerin olabildiğince kollektif-çok sesli bir ya-
pıda gerçekleştirilmesi, TMMOB yönetimlerinin geleneksel yaklaşımım
oluşturur,

TMMOB'nin özerkß gömMlü katılıma açık yapısı ve demokratik iş-
leyiş mekanizmaları^ geleneksel yönetim anlayışlarının da üreiicisidir.

Üye varlığı ve uzmanlık alanı ile doğrudan ilişkili olan Odalar ve
birimlerinde ihtisasa yönelik etkinliklerin üretimi esas'tır* Bu üretim
ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarla yaratılmaktadır, Hiyerarşik ve poli-
tik bağımlılığın dışına çıkabilmek^ çıkar ilişkilerinden arınabilmek an-
cak böylesi bir gönüllü mekanizma île sağlanabilir,

Gönüllü mekamizmaların odalarda canlandıracağı üretkenliginß §ü-
rekli kılınması ve etkinleştirilmesi TMMÖB'de ağırlıklı profesyonel me-
kcmizmala/r desteğinde gerçekleştirilebilir,

TMMOB'de oluşturulacak profesyonel ağırlıklı mekanizmalar, oda
ve birim yöneticilerinin tekdüze bürokratik hizmetlerden ve işletmecilik
görevlerinden de kısmen arındırılması sonucunu yaratacaktır.

Böylece TMMOB çatısı altında bulunan her meslek grubun/un kendi
alanına ilişkin üretkenliği artırılabilecek, örgütlenmede karşılaşılan iş-
letme büyüklüğü eşikleri de aşılabilecektir, 1985sde 30 yılı geride bıra-
kan TMMOB ve Odalar için örgütsel yetki sorumluluk ve güç dağılımı-
nın toparlandığı, yerelleşme ve ihtisaslaşmanın serpildigiß kurumsal et*
kinlîğin arttığı bir yıl olacaktır.
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