TMH

Yayın
Yönetmeninden
Oy yoksullardan, hizmet zenginlere
Türkiye Mühendislik Haberleri’nin yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızla birlikte TMH’da kimi değişikliklere gidiyoruz. Bilindiği gibi TMH uzun zamandır belirli bir konu etrafında şekilleniyordu. Mesleki etkinlikler, Oda ve şube haberleri, güncel politik gelişmelere Odamızın diğer yayın organı olan Teknik Güç’te yer
alıyordu. Teknik Güç yine aynı kulvarda yayın hayatına devam edecek. Ancak Teknik Güç’te yayımlanan
haber ve değerlendirmeler aynı zamanda TMH’da da ele alınacak.
Bu kararın önemli bir gerekçesi bulunuyor: TMH aidat borcu bulunmayan üyelerimize gönderiliyor. Teknik
Güç ise üyelerimizle birlikte, demokratik kitle örgütlerinin, diğer meslek odalarının, sendikaların yöneticilerine, milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırılıyor. TMH 30 bin, Teknik Güç ise 9 bin basılıyor. Teknik Güç’te yayımlanan kimi haber ve etkinliklerin TMH’ya taşınması talebi bizzat üyelerimizden
geldi. Oda Yönetim Kurulu bu talep doğrultusunda karar aldı.
TMH, Odamızın belleği olma özelliği taşıyor. İMO tarihine vakıf olmak isteyenlerin TMH sayılarında
yolculuğa çıkması yeterlidir. Elbette diğer yayın organlarımız için de böyle bir tanım yapabiliriz, ancak
açıkçası, TMH’nın Odamızın kurumsal kimliği içindeki yeri ve öneminin bir başka olduğunu vurgulamak
gerekmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki TMH’larda belleğimizi zenginleştirecek haber ve yorumlar yer
almaya devam edecek.
TMH’nın bu sayısını 2007 Deprem Yönetmeliği ile ilgili tartışma yazılarına ayırdık. Hedefimiz, mesleğimiz
ve ülkemiz açısından önemli olan bu konuya ilişkin daha geniş bir yelpazede tartışma zemini oluşturmak,
olabildiğince çok sayıda meslektaşımızı tartışmaya dahil etmek. Mevcut yazılar hedefe giden ilk adım
olarak algılanmalıdır. Konuya ayrı pencere açan, fikri zeminimizi zenginleştirecek yazılara TMH’da yer
vereceğiz.
1999 depremlerinden sonraki süreçte deprem ve depreme karşı önlemler konu başlığı ile gündemimizi işgal
eden sorunlardan birisi de deprem bölgelerinde yapılacak binalardı. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik” uzun bir tartışma sürecinden sonra yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin hazırlayıcılarından Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu’nun, yönetmeliği ve uygulamayı değerlendiren yazısını önemsiyoruz.
Özellikle, yönetmeliğin alt başlıklarından olan güçlendirmeyle ilgili tartışma vurguyu hak eden bir içeriğe
sahip.
TMH’nın bir önceki sayısı Haziran 2007’de yayınlanmıştı. Yani iki dergi arasına bir seçimi ve yeni hükümeti sığdırdık. Mesleğimiz ve mesleğimizin ilgi alanına giren konularda sürecin hiç de iç açıcı olmadığını
ifade etmek durumundayız. Örneğin partilerin seçim bildirilerinde deprem konusu neredeyse tamamen
yok sayılmıştı. Aynı “yokluk” AKP Hükümetinin programında da kendisini gösteriyor. Hükümet deprem
konusunda topu, kentsel dönüşüm projelerine atıyor. Belki şimdiye kadarki hükümetler topu taca atmakla
yetindi ama bu defa deprem tehlikesinden hareketle büyük sermaye gruplarına rant sağlamaya çalışan bir
hükümetle karşı karşıya bulunuyoruz.
Hükümet programından hangi toplumsal kesimler mutlu, hangileri beklediğini bulamadı? Bunun farkında
olmak bile, program değerlendirmesini belirliyor. Ulusal, uluslararası büyük sermaye gruplarının memnuniyetle karşıladığı Hükümet programında, emeği ile geçinenler, çalışanlar, işsizler, gençler, sosyal uygulamalara ihtiyacı olanlar aradığını bulamadı.
Yoksulların oylarıyla iktidara gelen ancak her uygulamasıyla zenginleri memnun eden AKP Hükümeti, bu
özelliği ile tarihteki yerini almayı şimdiden hak ediyor.
Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.
Ahmet Göksoy
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