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Başyazı

Merhaba,

Türkiye Mühendisleri Haberleri’nin 474. sayısıyla karşınızdayız. TMH’nın yeni sayısı mesleki günde-
me ilişkin yazı ve değerlendirmeler ile mesleki-teknik makalalerden oluşan zengin içerikle hazır-
landı.

Bu sayımızda yer alan, “Meslek örgütümüzü ve kamu yararı ilkesini kıskançlıkla koruyacağız” başlık-
lı değerlendirme yazısına, “Yapı denetimi, kıyılar, meralar: Yapılmak istenen nedir?” başlıklı metne 
ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ile ilgili 
açıklamaya dikkat çekmek isteriz.  Bu yazıların işaret ettiği konular, bir süredir mesleki alanımızın 
belirleyicisi olmakla kalmadı, ülke gündeminde de ilk sıralardaki yerini aldı.

2012 yasama yılının ikinci yarısında Meclis’ten mesleki alanlarımızla, mesleki uygulamalarımızla 
ve  meslektaşlarımızın çalışma esaslarıyla ilgili köklü mevzut değişiklileri gerçekleştirildi. Özellikle 
Büyükşehir Belediye Kanunu’na, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a 
dikkat edildiğinde, hem kamusal alanda hem de kentsel dönüşüm sürecinde önemli düzenlemeler 
içerdiği görülecektir.  2012 yılının son çeyreğinde ise mesleki kamuoyu, Torba Yasaya odaklandı. 
Çünkü “Torbada” TMMOB Yasası, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Kıyı ve Mera Kanunlarında deği-
şiklikler yer alıyordu. 

Torba Yasanın Meclis’e, kamuoyuna duyurulan içerikte ve sınırlarda da gelip gelmeyeceğinden ba-
ğımsız olarak, siyasi iktidarın mesleki alanlara ve mesleki örgütümüze yaklaşımının irdelenmesi 
gerekiyor ki, TMH’da yer alan yazılarla bu başarılmaya çalışıldı. 

Gerçekten de, “kentsel dönüşümden” TMMOB Yasa Tasarısı Taslağına, yapı denetiminden kıyılar-
daki yapılaşmaya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen  ya da gerçekleştirilmek istenen de-
ğişiklikler, siyasi iktidarın mesleki alanlara, mesleki uygulamalara, meslektaşlarımıza, kentlere ve 
diğer kamusallığa yaklaşımını yansıtmakta, dolayısıyla bütünlük arz etmektedir. Ulusal/uluslararası 
sermayenin ihtiyacı ve talebi hangi doğrultudaysa, mevzuat değişiklikleri bu çerçevede ele alın-
maktadır. Dolayısıyla, örneğin TMMOB Yasası hazırlık sürecine mühendisler, mimarlar, plancıların 
meslek örgütleri dahil edilmemiş, kapalı kapılar ardında hazırlıklar tamamlanmış, taslak metinlere 
ancak dolaylı yollardan ulaşmak mümkün olmuştur.

Mevzuat değişikliklerinin içeriğinde bulunan sorunlu noktalar bir yana, yasama sürecinin katılımcı-
lıktan ve şaffaflıktan uzak olması, siyasi iktidarın niyetini alenileştirmektedir ki, bu, daha ilk adımda 
yüksek sesle itiraz edilmeyi gerektiren bir olumsuzluk oalrak görülmelidir.

Şu nokta bir gerçekliğe işaret etmektedir: Mühendisliğin çalışma ve uygulama alanlarını düzen-
leyen yasalar, günümüz toplumunun ihtiyacını ve mesleki gelişmişliğin gereklerini karşılamaktan 
uzaktır. Meslaki alanımızı düzenleyen yasa hükümlerinin pek çoğu eskidir, çağın gerisindedir. Bu 
nedenle pek çok hükmün ya da yasa gerekçesinin revize edilmesi ya da topyekun değiştirilmesi 
gerekmektedir.

Ancak ısrarla korunması ya da geliştirilmesi gereken noktalar vardır ki bunların başında, sosyal 
devlet anlayışının geliştirilmesi, kamusal alanın ve kamusal istidamın genişletilmesi, yapı dene-
tim sürecinin kamu kurumları marifetiyle gerçekleştirilmesi, yapı denetiminde zaafiyete yol açan 
uygulamaların sona erdirilmesi, yapı denetiminde ayrıcalığın, muafiyetin ortadan kaldırılması, mü-
hendislik mesleğinin piyasa ilişkilerinden bağımsız kılınması, mühendislik uygulamalarının ve mü-
hendislerin denetimi ve belgelendirilmesi, meslek odalarının mali, idari özerkliğinin korunması ve 
geliştirilmesi, mesleki uygulamaların, meslektaşların denetimi ve belgelendirilmesiyle meslek içi 
eğitimlerle ilgili konularda meslek Odalarının yetki ve sorumluluklarının genişletilmesi, kentlerin, 
yeşil alanların, kıyıların talan edilmesinin önüne geçilmesi vb. gelmektedir. 

Siyasi iktidarın bütünlüklü program dahilinde gerçekleştirmek istediği değişiliklere karşı, toplum-
sal yarar ilkesiyle örülecek mesleki-politik hattın tahkimatını sağlamak ve meslektaşlarımızın hak 
ve çıkarlarını ısrarla ve inatla savunmak durumundayız ki, İMO’nun yayın politikasının bu anlayışı 
yansıtacak bir kulvara oturması, buna uygun bir dil edinmesi kaçınılmazdır.

TMH’nın yeni sayısı bunun örneğini oluşturmaktadır. 

Yeni sayılarda buluşmak üzere..
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