Başyazı

Merhaba,
Türkiye Mühendisleri Haberleri (TMH) dergimizin bu sayısında da içerikçe zengin konulara yer vermeye çalıştık. Dergimizde mesleğimiz ve toplumumuzun yararı için ülkemizde
değişen koşulları tartışmaya açmaya ve mesleğimiz ile bağlantılarını doğru bir şekilde kurmaya çalışmaktayız.
Dergimizi yayına hazırladığımız günlerde Samsun’da 4 Temmuz 2012 tarihinde sel felaketi gerçekleşti. Samsun’un Canik Beldesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa
edilen TOKİ konutlarında birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi. En temel sebebi ise Mert
Irmağı yatağının daraltılarak imara açılmasıydı.
İstatiksel olarak 1960’lara göre meteorolojik afetlerin sayısında üç kata yakın bir artış gözlemlenmesine rağmen, Türkiye’de duyarsızca ve bilimsel gerçeklere karşı kayıtsız kalınarak dere yataklarına konut yapımı devam etmektedir. Siyasi iktidarın TOKİ aracılığıyla inşa
ettiği konutlar hızla artmaya devam ederken TOKİ’nin yanlış yer seçimlerinden kaynaklı
felaketler de gündemimize taşınmaya başlamıştır. Bu sayımızda Samsun felaketinden yola
çıkarak TOKİ’nin hatalı bazı uygulamalarına yer vermeye çalıştık.
Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun gösterdiği hedefler ve Danışma Kurulumuzun
önerileri doğrultusunda 43. Dönem Çalışma Programını oluşturdu.
43. Dönem Çalışma programı, mücadele hattının Odamız ve Birliğimizin varlığına yönelik
oluşabilecek tehdit ve saldırılara karşı topyekün bir savunma ve mücadele hattı oluşturulması üzerinden kurgulandı. Dergimizin ilerleyen sayfalarında Çalışma Programının tam
metnini bulabilirsiniz.
Meclis kapanmadan hemen önce “Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” adıyla kamuoyuna sunuldu. Basit bir değişiklik olarak lanse edilse de tasarı mühendislik mimarlık hizmetlerinin ifa koşullarını tümden
değiştirmesi, mühendis ve mimarın bir sermaye şirketi dışında serbest olarak çalışma olanağını tamamen ortadan kaldırması, yapı sürecindeki mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparması bağlamında önemli değişiklikler içermektedir. Öte yandan
taslağın, yapı süreçlerinin denetiminin sağlıklı bir sisteme oturtulmasını sağlamak yerine
adeta Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının Görev ve Sorumluluklarını düzenlemeye yönelik
olarak hazırlandığı görülmektedir. Kanun tasarısı hakkında Odamızın kapsamlı değerlendirmelerine görüşlerine ilerleyen sayfalarda ulaşabilirsiniz.
Ardı arkası kesilmeyen kanun değişikliklerine bir yenisi geçtiğimiz günlerde 6331 sayılı “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile eklendi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu TBMM’de görüşülerek kabul edildi, ardından hızla Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Yasa 30 Haziran
2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“İşçi sağlığı ve İş Güvenliği” değil “İş Sağlığı ve Güvenliği” Yasası mecliste görüşüldüğü sırada Eskişehir’de Oto Tamirciler ve Tornacılar Sitesi’nde makina imalatı için kiralanan, ancak
kaçak olarak kimyasal madde üretimi yapıldığı belirtilen atölyede meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Yasa görüşülürken, inşaatlarda, taş ocaklarında, fabrikalarda,
tersanelerde çalışırken hayatını kaybedenler ise sanki münferit olaylarmış gibi neredeyse
hiç görülmedi.
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Çıkarılan yasa beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bilinmelidir ki emekçinin, yoksulun hayatı hiç kimsenin hayatından daha değersiz değildir. Dergimizin bu sayısında kanuna ilişkin
değerlendirmelerimize de yer verdik.
Dergimizin içeriğinde, detaylı bir şekilde ulaşabileceğiniz emekçilerin hakkı olan Kıdem
Tazminatı konusu da yer almaktadır. “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı” adı altında geçtiğimiz günlerde basına servis edilmiş ve
kamuoyunda çeşitli biçimlerde tartışmaya açılmıştır.
Söz konusu yasa taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sahiplenilmemiştir. Ayrıca, DİSK ve TÜRK İŞ gibi sendikaların da taslak hakkında bilgilendirilmedikleri ortaya çıkmıştır. Taslak işçilerin kıdem primlerinin bir fona aktarılması ve bu fondaki birikimlerin belli kurallar çerçevesinde işçiye ödenmesi esasına dayanmaktadır.
Dergimizin ilerleyen sayfalarında, milyonlarca çalışan açısından hayati öneme sahip bir
konu olan Kıdem Tazminatına ilişkin yeni düzenlemenin çalışanların hangi edinilmiş haklarını budayacağına ilişkin detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
Dergimizin hemen her sayısında kongre ve sempozyumlarda öne çıkan makalelere yer
vermekteyiz. Bu sayımızda Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu ile Kentsel Altyapı
Sempozyumu’nda öne çıkan makalelerden bazılarını sizlerle paylaşacağız.
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
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