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Başyazı

Merhaba,

Türkiye Mühendisleri Haberleri’nin yeni sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin 475. sayısı Mart 
ayının ilk haftası sizlere ulaşacak; aynı zamanda web sitemiz üzerinden üyelerimizin paylaşı-
mına açılacak.

Dergimizin Mart ayının ilk haftasına denk gelmesi iki nedenle önemli: Birincisi; Odamız bu 
vesileyle kadın üyelerimizin, kadın inşaat mühendislerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlama şansı yakalamış oldu. Odamız, ülkemizde kadın sorununun ne yazık ki şiddetle bir 
anılmasından, kadının iş hayatından uzaklaşmasından, kadın olmanın çocuk doğurmayla ve 
eş olmayla sınırlı algılanmasından, kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasından, haya-
tın her alanında kadın olmanın yarattığı sonuçların son yıllarda daha görünür hale bürün-
mesinden duyduğu rahatsızlığı paylaşmakta ve beraberinde, erkek egemen bir işkolu gibi 
değerlendirilen inşaat mühendisliği mesleğinde kadın olarak var olmanın zorluklarına işaret 
etmektedir. Kadın meslektaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak, evi, sokağı, 
işyerini, mesleği yani hayatı eşit ve özgür bir biçimde paylaşmanın çağrısını kapsamaktadır. 
Kadın ve erkek inşaat mühendisleri, hayatı paylaşma ısrarını sürdürecektir.

İkincisi, 3 Mart’ın, TMMOB tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan olun-
masıdır. İnşaat, iş kazalarının en fazla görüldüğü işkollarındandır; Türkiye’nin bu alandaki kötü 
sicili, mesleki uygulama alanlarımızda daha da görünür olmaktadır. “İş cinayetlerine” karşı 
mücadelenin, mevzuat tartışmalarından yer almaktan, yetki ve sorumluluk karmaşasının ni-
hayete erdirilme taleplerini her fırsatta dile getirmekten iş kazalarının önlenmesi doğrultu-
sunda önlemleri eksiksiz yerine getirmekten, iş kazalarını önleyecek yatırımların zûl olarak 
görülmesine itiraz etmekten, çalışma yaşamına dahil edilen güvencesizliğe ve taşeronlaşma-
ya ve üretim sürecinin kâr hırsıyla düzenlenmesine karşı çıkmaktan geçtiğinin farkındayız. 

TMH’nın 475. sayısında, mesleki alanlarımızın ve özelde de meslek örgütlerimizin yeniden 
yapılandırılması süreciyle ilgili iki değerlendirme yazısına yer verdik. Yazıların kapsamı, mev-
zuat değişikliklerinin, sıradan olmanın ötesinde anlam taşıdığını, siyasi erkin ideolojik-politik 
yaklaşımını yansıttığını, temel olarak bütün bir toplumsal hayatın şekillenmesi doğrultusun-
da gerçekleştirildiğini göstermektedir. Liberal Düşünce Topluluğu tartışması ile inşaat mü-
hendisliği mesleğine ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın tarihsel hassasiyetlerine dair vurgular, 
mesleki alan ve örgütlenmememize yönelik girişimlere, teorik düzeyde karşı çıkışımızı daya-
naklı kılmaktadır.  

Yeni sayılarımızda buluşmak üzere…

İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


