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teknolojilerinden markalaþma ve kaliteye varana 
deðin 25 civarýnda sempozyum gerçekleþtiriyoruz.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði, temiz ve yaþanabilir bir 
çevre amacýyla sanayimize ve halkýmýza teknik 
hizmetler sunuyoruz. Basýnçlý kaplarýn, kaldýrma ve 
iletme makinalarýnýn iþ makinalarýnýn periyodik 
muayenelerini yapýyoruz. Emisyon ve gürültü 
ölçümleri yapýyoruz. Bu amaçla uygulama ve eðitim 
merkezleri ile laboratuvarlar oluþturuyoruz.

Periyodik kontroller için Ýstanbul merkezli 
oluþturduðumuz Periyodik Kontrol Merkezimiz, A tipi 
muayene kuruluþu olarak 17 Mart 2004 tarihinde, 
çevresel ölçümler için Ankara merkezli oluþturulan 
Çevre Laboratuvarýmýz ise 8 Ocak 2007 tarihinde ilgili 
Standart kapsamýnda TÜRKAK'a akredite ettirilerek, 
bu konularda önemli bir adým atýlmýþtýr.

Yine makina mühendisliði hizmetinin 
mesleðinde yeterli bilgi ve deneyime sahip üyelerce 
verilmesini saðlamak amacýyla Oda Merkezi'nde 
kurduðumuz Personel Belgelendirme Kuruluþumuz 
19 Ocak 2007 tarihinde TÜRKAK'a akredite 
ettirilmiþtir. Personel Belgelendirme Kuruluþumuz 
11 kapsamda Mühendis Yeterlil ik Belgesi 
vermektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Kontrol Merkezi Onaylanmýþ Kuruluþ Görevlendirme 
Sözleþmesi imza töreni, 1 Nisan 2008 tarihinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðü'nde 
yapýldý. Törene Bakanlýk adýna Sanayi Genel Müdürü 
Mesut Gülcüler katýlýrken, Oda adýna Oda Yönetim 
Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ile Oda Yönetim 
Kurulu Sekreteri Ali Ekber Çakar katýldý. Sanayi Genel 
Müdürü Mesut Gülcüler ve Oda Yönetim Kurulu 
Baþkaný Emin Koramaz'ýn törende yaptýðý 
konuþmalar aþaðýdadýr.

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz'ýn 
konuþmasý þöyledir: 

Sayýn Genel Müdürüm, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlýðý 'nýn Deðerl i  Mensuplarý ,  Sevgi l i  
Meslektaþlarým hepinizi þahsým ve Yönetim 
Kurulumuz adýna saygýyla selamlýyorum.

Biz makina mühendisleri, aðýrlýklý olarak 
sanayide çalýþan bir meslek disipliniyiz. Ülkemizin 
geleceðinin üreten, sanayileþen demokratik bir 
Türkiye'den geçtiðini her platformda dile getiriyoruz.

Sanayileþmeyi ülkemizin kalkýnmasýnýn, iþ 
gücünün tam istihdamýnýn, halkýmýza insanca yaþam 
koþullarýnýn sunulmasýnýn ve halkýmýzýn gönencinin 
artýrýlmasýnýn önemli araçlarýndan biri olarak 
görüyoruz.

Bu nedenle Oda Tüzüðümüzde de belirtildiði 
üzere, yurt sanayisinin ülkemiz ve halkýmýzýn 
yararlarý doðrultusunda geliþmesi, üretimin ve 
kalitenin arttýrýlmasý amacýyla birçok çalýþma 
yürütüyoruz.

1960'lý yýllardan itibaren her iki yýlda bir tüm 
taraflarýn katýlýmýyla Sanayi Kongreleri düzenliyoruz. 
Ýki yýllýk periyotlarla tekstil makinalarýndan 
asansörlere, enerjiden tesisata, týbbi cihazlardan iþ 
saðlýðý ve güvenliðine, tesisattan enerjiye, bakým 
teknolojilerinden iþ makinalarýna, kaynak 
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Bütün bu akreditasyon çalýþmalarý ile 
uluslararasý düzeyde kurumsallaþmak anlamýnda 
önemli mesafeler kat edilmiþtir.

Bütün bu çalýþmalarýn yaný sýra Odamýz Kuruluþ 
Yasasý gereði, üretimin uluslararasý kabul görmüþ 
standartlarda yapýlmasý, kalite ve ürün güvenliðinin 
saðlanmasý noktasýnda da çalýþmalar yürütmektedir. 
Kuruluþ yýlýmýz olan 1954'ten beri bu alanlardaki 
faaliyetler geliþtirilerek sürdürülmektedir. 1960'lý 
yýllardan baþlayarak Ýmalat Yeterlik Belgesi ve Kalite 
Belgesi çalýþmalarý içerisinde olunmuþtur. 

Bu kapsamda 1960 yýlýndan, kalite belgelerinin 
TSE tarafýndan verildiði 1977 yýlýna deðin 864 
firmanýn 3001 mamulüne Odamýzca kalite belgesi 
verilmiþtir.

Ý z m i r ' d e  k u r d u ð u m u z  K a l i b r a s y o n  
Laboratuvarýmýz ve Eðitim Merkezimiz aracýlýðýyla 
elektrik, basýnç, kütle, boyut ve sýcaklýk alanýnda 
ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yaný sýra çeþitli 
konularda eðitimler gerçekleþtirilmektedir.

Ayrýca tüm birimlerimizde kalite konulu 
seminerler, konferanslar, eðitim çalýþmalarý 
sürdürülmektedir. Birçok birimimizde Kalite 
Danýþma Merkezleri oluþturulmuþtur.

Ülke genelinde CE uygulamalarý konusunda 
üyelerimize ve sanayicimize eðitimler, seminerler 
verilmektedir. Þubelerimizde CE danýþma merkezleri 
oluþturulmuþ, konu hakkýnda Oda teknik 
görevlilerine yönelik eðitimler düzenlenmiþ, gerekli 
altyapý oluþturulmuþtur.

Bildiðiniz gibi ürünlere iliþkin Teknik Mevzuatýn 
h a z ý r l a n m a s ý  v e  u y g u l a n m a s ý n a  i l i þ k i n  
Yönetmeliklerin yayýnlanmasýný takiben Odamýz bu 
konuda da üzerine düþen görevi yapmaya hazýr 
olduðunu belirtmiþ ve meslek uygulama alanlarýna 
giren altý direktif konusunda Onaylanmýþ Kuruluþ 
olmak üzere Bakanlýðýnýza 2004 yýlýnda baþvurusunu 
gerçekleþtirmiþtir.

Düzen led i ð imiz  e tk in l ik l e rde ,  bas ýn  
açýklamalarýmýzda defalarca belirttiðimiz üzere; 
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ülkemizde yerl i  Onaylanmýþ Kuruluþlarýn 
bulunmamasý bir yandan milyarlarca dolar döviz 
kaybýna neden olurken, bu konudaki mühendislik 
hizmetlerinin yurt dýþý kuruluþlar tarafýndan 
verilmesine, ülkemiz sanayisinin, ülkemiz 
mühendisl ik altyapýsýnýn ve yeterl i l iðinin 
zayýflatýlmasýna neden olmaktadýr.

Odamýzca yapýlan baþvurular; asansörler, basit 
basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve gaz yakýtlý 
sýcak su kazanlarý, basýnçlý ekipmanlar ve makina 
emniyeti direktiflerine iliþkindir.

Baþvuruda bulunduðumuz tüm konularda 
Þubelerimiz sekretaryasýnda çalýþma guruplarý 
oluþturulmuþ, bu çalýþma gruplarýnca her bir direktif 
için uygulama rehberleri birer kitapçýk olarak 
hazýrlanarak, sanayicinin ve üyelerimizin 
kullanýmýna sunulmuþtur.

Süreç gerek Avrupa Birliði'nin ilgili organlarý 
gerekse de içsel nedenlerle aðýr aksak ilerlese de 
bugün asansör konusuna iliþkin çalýþmanýn olumlu 
sonuçlanmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sonuç 
diðer alanlarda yürüttüðümüz çalýþmalarýn 
hýzlandýrýlmasý açýsýndan bizlere önemli bir 
motivasyon kaynaðý olacaktýr.

Sözlerime son verirken, Makina Mühendisleri 
Odasý olarak ülkemizin sanayileþmesi, kalkýnmasý, 
halkýmýzýn çaðdaþ ve mutlu bir yaþam sürmesi için 
üzerimize düþen tüm görev ve sorumluluklara hazýr 
olduðumuzu bir kez daha belirtiyor, saygý ve 
sevgilerimi sunuyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürü 
Mesut Gülcüler'in konuþmasý þöyledir: 

Çok Deðerli Makina Mühendisleri Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný, Deðerli Mesai Arkadaþlarým, 
Saygýdeðer Konuklar,

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Kontrol Merkezi'nin Onaylanmýþ Kuruluþ olarak 
atanmasý münasebetiyle, Bakanlýðýmýz ile Makina 
Mühendisleri Odasý arasýnda yapýlacak olan 
Görevlendirme Sözleþmesi'nin imzalanmasý amacýyla 
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bir araya gelmekten duyduðum memnuniyetimi dile 
getirerek; sizleri þahsým ve Bakanlýðým adýna saygýyla 
selamlýyorum.

AB Teknik Mevzuatý  iç inde yer alan 
uyumlaþtýrýlacak mevzuatlar listesinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlýðý'nýn sorumlu/koordinatör kurum 
olarak görevlendirildiði direktiflerden bir tanesi de 
(95/16/AT) sayýlý Asansör Yönetmeliði olup, 
15/02/2003 tarihli ve 25021 sayýlý Resmi Gazete'de 
yayýmlanarak yürürlüðe konulmuþ ve 15/08/2004 
tarihinde zorunlu uygulamaya girmiþtir.

Zorunlu uygulamaya giriþ tarihinden sonra 
Asansör Yönetmeliði'nin (95/16/AT) kapsadýðý 
ürünlerin, üreticisi tarafýndan seçilecek olan 
Onaylanmýþ Kuruluþ ile uygunluk deðerlendirme 
prosedürlerine tabi tutulmasý ve sonucunda CE 
iþaretinin Onaylanmýþ Kuruluþ Kimlik Kayýt Numarasý 
ile birlikte iliþtirilerek piyasaya arz edilmesi, 
kaçýnýlmaz bir zorunluluk haline gelmiþtir.

Bu amaçla ,  Asansör  Yönetmel ið i 'n in 
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ olduðu tarihten 
itibaren, bu Yönetmelik kapsamýnda faaliyet 
gösterecek olan Onaylanmýþ Kuruluþlarýn 
belirlenmesi ve neticesinde yetkili kuruluþ olarak 
Bakanlýðýmýzca deðerlendirmelere tabi tutularak 
atanabilmeleri amacýyla, Asansör Yönetmeliði 
U y gu l ama la r ý  Ý ç in  Onay l anmýþ  Kur u luþ  
Görevlendirilmesinde Esas Alýnan Temel Kriterlere 
Dair Teblið 21/05/2003 tarihli ve 25114 sayýlý Resmi 
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

Ýþte bu çerçevede, Makina Mühendisleri Odasý 
Asansör Kontrol Merkezi, Asansör Yönetmeliði Modül 
B, Son Muayene, Modül G ve Modül H kapsamýnda 23 
Ekim 2003 tarihinde Bakanlýðýmýza baþvurusunu 
yapmýþ olup, 4 Kasým 2003 tarihinde TÜRKAK'a 
yönlendir i lmiþ  o lan baþvur u,  TÜRKAK' ýn  
deðerlendirme raporu neticesinde, 6 Nisan 2007 
tarihinde Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý aracýlýðý ile 
Onaylanmýþ Kuruluþ Kimlik Numarasý tahsisi için 
Avrupa Birliði Komisyonu'na bildirimi yapýlmýþtýr.

Sonuç olarak; TMMOB Makina Mühendisleri 
Odasý Asansör Kontrol Merkezi, Asansör Yönetmeliði 

kapsamýnda 2022 Kimlik Numarasý ile Onaylanmýþ 
Kuruluþ olarak atandýðýna dair duyuru 20 Þubat 2008 
tarihinde Avrupa Birliði'nin NANDO Bilgi Sistemi'nde 
yapýlmýþ olup, Görevlendirme Sözleþmesi'nin 
Bakanlýðýmýz ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 
Asansör Kontrol Merkezi arasýnda imzalanmasýnýn 
akabinde görevlendirmeye dair Teblið'in Resmi 
Gazete'de yayýmlanmasýyla, Onaylanmýþ Kuruluþ 
faaliyetleri resmen baþlatýlmýþ olacaktýr.

Þu ana kadar bahsetmiþ olduðum süreçler göz 
önünde bulundurulursa, ne kadar uzun bir süreç 
sonucunda hedefe baþarý ile ulaþýlmýþ olduðu 
görülmekte olup, bu kapsamda bundan sonra 
yapýlacak olan diðer baþvurularýn önü ardýna kadar 
açýlmýþ olduðu düþüncesini taþýmaktayým.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör 
Yönetmeliði kapsamýnda ülkemizin büyük bir 
bölümünde belediyelerle yapmýþ olduðu protokoller 
çerçevesinde asansörlerin ruhsatlandýrýlmasý ve yýllýk 
kontrol faaliyetlerini kamu yararýna yürüten ve saha 
tecrübesi oldukça yüksek olan kuruluþ olmasý 
münasebetiyle, Onaylanmýþ Kuruluþ olarak da 
kamuya ve asansör sektörüne yönelik olarak önemli 
hizmetlerinin devam edeceði inancýný taþýmaktayým.

Deðerli Konuklar, iþte bu inançla konuþmama 
son verirken, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'ný, 
Onaylanmýþ Kuruluþ olmalarý nedeniyle tekrar 
içtenlikle kutlar, üstlenmiþ olduklarý bu görevi 
önümüzdeki süreçte baþarý ile yerine getirmeleri 
dileðiyle, hepinize teþekkür ederek, saygýlarýmý 
sunarým.
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Makina Mühendisleri Odasý 42. Olaðan Genel 
Kur u lu ,  12-13  N i san  2008  ta r ih le r inde  
gerçekleþtirildi.12 Nisan 2008 Cumartesi günü Devlet 
Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ) Konferans 
Salonu'nda gerçekleþtirilen Genel Kurul, Divan 
Baþkanlýðýnýn seçimi ile baþladý. Genel Kurul açýlýþ 
konuþmalarý; Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Soðancý ve KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul 
tarafýndan yapýldý. 13 Nisan 2008 Pazar günü ise 
Odamýz yeni  hizmet  b inasýnda seç imler  
gerçekleþtirildi.  

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Soðancý'nýn yaptýðý açýþ konuþmalarý aþaðýdadýr.

MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Emin 
Koramaz'ýn açýlýþ konuþmasý þöyledir: 

Sayýn Birlik Baþkaným, Sayýn Divan,Sayýn 
Delegeler,Sayýn Konuklar,Sayýn Basýn Mensuplarý, 
Oda Yönetim Kurulumuz ve þahsým adýna hepinizi 
sevgi ve dostlukla selamlýyorum. Genel Kurulumuza 
hoþ geldiniz. Sözlerime baþlarken TMMOB ve Oda 
çalýþmalarýnda yitirdiðimiz tüm deðerlerimizi ve 
Odamýzýn bugünlere taþýnmasýnda emeði geçen tüm 
yöneticilerimizi ve meslektaþlarýmýzý sevgi ve saygýyla 
anýyorum. 

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
42. OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI

Sevgili Teoman Öztürk'ün, Ali Dinçer'in, 
Sezai'nin, Haluk'un, Ali Rýza'nýn, Nedim'in, Ali 
Karahan'ýn, Hulusi'nin, Hüseyin'in, Osman'ýn, 
Þerafettin'in, Hasan Cebiroðlu'nun, Mustafa 
A y d o ð a n ' ý n ,  A l i  K a r a d e m i r ' i n  v e  t ü m  
kaybettiklerimizin anýsý ve mücadelesi, “Üreten, 
sanayileþen, hakça bölüþen, demokratik bir Türkiye” 
uðraþýmýzda her zaman bizimle olacaktýr.

 
Deðerli Arkadaþlar,
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak bir 

çalýþma dönemini daha tamamlamýþ bulunuyoruz. 
Bu dönemde de dünya, ülkemiz ve meslek 
alanlarýmýzla ilgili önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. 
Biliyor ve hep vurguluyoruz; meslek ve meslektaþ 
sorunlarýmýz, ülkemizin sorunlarýndan baðýmsýz 
deðildir. Bu nedenle, geride býraktýðýmýz dönem 
çalýþmalarýný bu bütünlük içinde deðerlendireceðiz. 
Dünya ve ülkemizdeki geliþmelerin mesleðimiz, 
meslektaþlarýmýz, ülkemiz ve halkýmýz üzerindeki 
etkilerini sorgulayacaðýz.

Y i n e  h e r  z a m a n  y a p t ý ð ý m ý z  v e  
gelenekselleþtirdiðimiz üzere, “Birlikte üretme, 
birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayýþý ile yeni 
dönemde neler yapmamýz gerektiðini hep birlikte 
planlayacaðýz. Genel Kurulumuz; mesleki, sosyal, 
örgütsel sorumluluklarýmýz, görevlerimiz ve 
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birliðimizi tuðla üstüne tuðla koyarak ördüðümüz bir 
demokrasi ortamý, kararlý ve dik duruþumuzu 
katýlýmcýlýk ile birleþtirdiðimiz için bir demokrasi 
þenliðidir. Bu yaklaþým ve coþku içinde önümüzdeki 
görevlerimizi planlamak durumundayýz.

Deðerli Meslektaþlarým,
Ýçinde bulunduðumuz dönem dünyada ve 

ülkemizde önemli olaylara sahne olurken, meslek 
alanlarýmýzda da olaðanüstü bir deðiþim süreci 
yaþanmaktadýr. Siyasi iktidarlarca uygulanan 
özelleþtirmeler, yýkým yasalarý, sosyal devletin yok 
edilmesi, üretim ve sanayileþmede izlenen yanlýþ 
politikalar ve yanlýþ yatýrýmlar bugünümüzü 
karartmakta, geleceðimizi ise ipotek altýna almakta ve 
tehdit etmektedir. Küresel sermaye, egemenliðini tüm 
y e r y ü z ü n e  y a y a r a k  d ü n y a y ý  y e n i d e n  
biçimlendirmektedir. Yapýsal uyum programlarý ile 
özellikle bizim gibi geri býraktýrýlmýþ ve geliþmekte 
olan ülkelerde devletlerin iþlevleri, ulusal ekonomileri 
dünya ekonomisi denilen uluslararasý sermaye 
çýkarlarýnýn gereklerine uyarlamak yönünde 
deðiþtirilmektedir. Temel çerçevesi IMF, Dünya 
Bankasý, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliði 
gibi örgütlenmeler kanalýyla çizilen bu programlarda 

ücretlerin azaltýlmasý, emek piyasalarýnýn 
kuralsýzlaþtýrýlmasý, devletlerin sosyal alandan 
çekilmesi, gümrük vergileri, kotalar ve ithalattaki tüm 
kýsýtlamalarýn ortadan kaldýrýlmasý, kamu 
iþletmelerinin özelleþtirilerek yabancý sermayeye 
yatýrým olanaklarý saðlanmasý esas alýnmaktadýr. 

Böylelikle mühendislik hizmetleri dâhil; 
enerjiden suya, saðlýktan eðitime, sosyal güvenlikten 
ulaþýma kadar tüm toplumsal  hizmetler  
ticarileþtirilerek uluslararasý ticarete açýlmaktadýr. 

Mallarýn, hizmetlerin, sermaye akýþlarýnýn 
önündeki kýsýtlamalar ve kontroller tamamen ortadan 
kaldýrýlmakta, ülke kaynaklarýnýn, yer altý ve yer üstü 
zenginliklerin kullanýmýnda ulus devletlerin tasarruf 
hakký neredeyse sýfýrlanmaktadýr. Çok Taraflý Yatýrým 
Anlaþmasý, Yatýrým Garanti Sözleþmesi ve Uluslararasý 
Tahkim gibi anlaþma ve sözleþmelerle, yabancý 
yatýrýmlar tek yanlý olarak korunmakta, az geliþmiþ ve 
geliþmekte olan ülkelerin sanayi altyapýsý 
bitirilmektedir.

Devletler sosyal iþlevini yitirirken, emeði 
disipline edici iþlevleri ise arttýrýlmaktadýr. 
Küreselleþme sürecine baðlý olarak ekonomik, siyasi, 
kültürel yapýnýn etkilenmesi ile üretim biçimleri ve 
toplumsal iliþkiler de deðiþime uðramaktadýr. 
Uygulanan yeni liberal politikalar sonucu iþsizlik ve 
yoksulluk artmakta, milyonlarca insan açlýkla 
boðuþmakta, çalýþanlarýn kazanýmlarý ellerinden 
alýnmakta, sosyal haklar budanmakta, iþ gücü 
üzerindeki sömürü daha da yoðunlaþmaktadýr.

Çeþitli nedenlerle emperyalizmin programlarýna 
entegre olmayan ülkeler ise dünya ticaretinden 
dýþlanmakta, emperyalist çýkarlar doðrultusunda 
ülke coðrafyalarýnýn parçalanmasý için etnik 
farklýlýklar körüklenmekte, dünya halklarý birbirine 
kýrdýrýlmaktadýr. 
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Yugoslavya'nýn parçalanmasý, Afganistan ve Irak 
iþgalleri ile son olarak Kosova'nýn baðýmsýzlýk ilaný ve 
Türkiye'nin de içine sokulduðu Büyük/Geniþletilmiþ 
Orta Doðu Projesi, bu politikalara dair önemli ipuçlarý 
sunmaktadýrlar. 

Küresel sermayenin jandarmasý ABD, Kuzey 
Afrika ve Orta Doðu'dan hareketle Orta Asya'ya ulaþan 
geniþ bir coðrafyada enerji koridorunu denetim 
altýnda tutmayý hedeflemektedir. Bu amaçla 
bölgemizde Ýsrail ile birlikte baþta Ýran ve Suriye 
üzerinde oyunlar oynanmakta, Büyük/Geniþletilmiþ 
Orta Doðu Projesi ile Türkiye de bu oyunlara dâhil 
edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu projeksiyonun enerji, su, 
petrol kaynaklarýnýn paylaþýmý eþliðinde yürütülüyor 
oluþu ile ABD'nin Türkiye'ye biçtiði “ýlýmlý Ýslam 
modeli” rolü, “türban” ve bazý diðer iç politika 
konularý arasýndaki uyum, bizleri uyanýk kýlmak 
durumundadýr.

 
Deðerli Arkadaþlarým,
Küreselleþme politikalarýnýn yýkýcý sonuçlarý 

ülkemize de aynen yansýmaktadýr. IMF ve DB 
direktifleriyle ülkemiz 1980'li yýllardan beri geliþmiþ 
ülkeler bloku ve uluslararasý sermayenin çýkarlarý 
doðrultusunda yeniden þekillendirilmektedir. 
Ülkemizde de 24 Ocak 1980 kararlarýndan itibaren bu 
programlar sistematik bir þekilde uygulanmaktadýr. 
Bu çerçevede 12 Eylül askeri darbesi ile tüm 
demokratik mevziler ve örgütlenmeler daðýtýlarak, 
gerekli toplumsal ve siyasi altyapý saðlanmýþ, ülkemiz 
sýnýrsýz ve dizginsiz bir sömürü ortamý için dikensiz 
bir gül bahçesine dönüþtürülmüþtür. 

Ardýndan gelen tüm hükümetler ve bu 
hükümetlerde görev alan siyasi partiler de 
emperyalist merkezlerin dayattýklarý kapsamlý 
planlarýn birebir uygulayýcýsý olmuþtur.

1980 sonrasýnda Türkiye, yeni uluslararasý 
ortamla birlikte, yeni bir liberal deðiþim ve dönüþüm 
süreci yaþamýþtýr. Bugün ülkemizin gündeminde 
bulunan türban sorunundan sýnýr harekâtlarýna, 
Ýstanbul Davutpaþa'daki iþ merkezi ile Tuzla 
tersanelerinde gündeme gelen iþ saðlýðý ve iþ 
güvenliðine iliþkin yaþamsal sorunlar ve cinayetlere, 
Saðlýk ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasa 
Tasarýsý'nýn toplumumuzu uzaklaþtýracaðý deðerler ve 
yol açacaðý vahim sosyal/insani sonuçlardan TEKEL 
özelleþtirmesine, son dönemlerde artýþ gösteren 
üniversitelerdeki faþist saldýrýlara kadar neredeyse 
bütün güncel; ama derinlikli gündem maddeleri, 

biraz önce deðindiðim küresel politikalar ve 
bölgemizde oynanan oyunlarla birebir ilintilidir.

 
IMF ve Dünya Bankasý gibi kurumlara baðýmlýlýk 

ile AB Uyum Programlarýna endekslenmiþ olmanýn 
sonucu olarak, ülkemizde biz mühendislerin varlýk 
nedeni olan sýnai yatýrýmlar durmuþ, KOBÝ'lerin 
önemli bir kýsmý pazardan çekilmiþ, iþsizlik kronik bir 
sorun haline gelerek toplumsal adaletsizlikler 
derinleþmiþtir. Sanayide üretim teþvik edilmemekte, 
özellikle ara malý ve yatýrým malý üreten sektörler 
taþeronlaþmaya ve fason üretime teþvik edilmektedir. 
Ülke kaynaklarý üretken yatýrýmlar yerine hizmet ve 
finans sektörleri ile borç faizlerine aktarýlmaktadýr. 
Özelleþtirme ve serbestleþtirme adý altýnda tarým 
alanlarýmýz, ormanlar, araziler ve entegre sanayi 
tesislerimiz elden çýkarýlmaktadýr. Üretim ve 
yatýrýmdan kopuk politikalarla Türkiye sýcak paranýn 
boyunduruðu altýna sokulmuþtur. Ülkemiz 
kaynaklarý spekülatörlere, Türkçe karþýlýðý ile 
“ v u r g u n c u l a r a ”  a k t a r ý l m a k t a d ý r.  B a n k a  
sermayemizin yaklaþýk yüzde 42'si ile sigorta 
sermayesinin yüzde 54'ü yabancý sermayenin eline 
geçmiþtir.

Ayný þekilde tüm itirazlarýmýza karþýn imzalanan 
Gümrük Birliði Anlaþmasý ile ihracatýmýz ithalata 
baðýmlý hale gelmiþ, ülke sanayisi taþeron durumuna 
sokulmuþ, ayný yanlýþ politikalar AB'ye üyelik 
müzakere süreçlerinde de sürdürülmüþtür. Bu süreç 
sosyal devletin tasfiyesi, sanayinin taþeronlaþtýrýlmasý 
ve ulusal pazarýn tamamen teslimiyeti doðrultusunda 
yaþanmaktadýr. 

Toplam sabit yatýrýmlar içindeki imalat sabit 
yatýrýmlarý 1970'ten itibaren sürekli düþüþ 
göstermiþtir. Kamu imalat sanayi yatýrýmlarýnda yüzde 
29,6'ya kadar çýkan yatýrým oraný, 2007 yýlýnda 
yalnýzca yüzde 3,5 olmuþtur. Kamu yatýrýmlarý 
sanayiden tamamen çekilmiþtir. Özel sektör 
yatýrýmlarýnda ise imalat sanayi yatýrýmlarý yüzde 43,5 
iken, günümüzde yüzde 24'lere gerilemiþtir. Yine 
sanayide yatýrým yoðunluðu 1970 yýlýnda yüzde 47,6 
iken, 2007 yýlýnda yüzde 14'e düþmüþtür. Bu yarýya 
düþüþ, kârlýlýk dolayýsýyla sabit yatýrýmlarýn sanayi 
dýþýnda yoðunlaþtýðýný göstermektedir.

Bu durum AB sürecinde özellikle üzerinde 
durulmasý gereken bir tablo ortaya koymaktadýr. 

Bugün tarýmda istihdam yüzde 34,9; hizmet 
sektörlerinde yüzde 40,9; sanayide ise yüzde 24,2 ile 
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en alt düzeydedir. 20022006 yýllarý arasýnda sanayide 
yüzde 16 oranýnda bir istihdam düþmesi söz 
konusudur. Sanayide çalýþanlar, bu sektörde yaratýlan 
katma deðerden geçmiþe göre daha az pay almaktadýr. 
Sanayi KOBÝ'lerinin yüzde 46,5'inde mühendis 
çalýþtýrýlmamakta, yüzde 22,3'ünde ise yalnýzca bir 
mühendis istihdam edilmektedir. Mühendislerin, 
sanayi katma deðeri içindeki ücretlerinin toplam 
içindeki payý son 10 yýlda yüzde 35,2 oranýnda azalmýþ 
ve Birleþmiþ Milletler Geçim Standartlarý Endeksine 
göre yüzde 56,8 oranýnda düþmüþtür. Diðer bir 
deyiþle; mühendisler katma deðerden daha az pay 
almaktadýrlar ve görece 10 yýl içinde yarý yarýya 
yoksullaþmýþlardýr. Toplam istihdam içinde 
mühendis oraný ise yalnýzca yüzde 1,5'tir. 

Ekonomide istihdamýn azalmasý, iþsizliðin 
artmasý, çalýþanlarýn reel gelirlerinin yerinde saymasý, 
yoksulluk sýnýrýndaki 15 milyon ile 5,6 milyon iþsizin 
varlýðý çok düþündürücüdür. 

Çünkü yanlýþ sanayi politikalarý bilimi ve 
teknolojiyi dýþlayarak, ucuz iþ gücünü sanayinin tek 
temel rekabet aracý haline getirmiþtir. Sanayinin tüm 
sektörleri ele alýndýðýnda ithal girdi oraný yüzde 73 
seviyesine ulaþmýþtýr. Cari açýðýn GSMH'ye oraný 
2002'de binde 6 iken, 2007'de bu deðer yüzde 9,5'e 
ulaþmýþtýr. Ocak sonu itibarýyla son bir yýllýk cari açýk 
38 milyar 891 milyon dolara çýkmýþtýr. Özel sektör 
kredileri hariç dýþ borçlarýn tutarý 247 milyar dolardýr.

Kýsacasý Türkiye ekonomisi cari açýðýný dýþ 
borçla kapatan, sýcak para akýþýna mahkûm, yüksek 
cari açýk, yüksek dýþ borç ve süreklileþmiþ iþsizliðe 
dayalý kýrýlgan ve sürekli kriz tehdidi altýnda bir yapýya 
büründürülmüþtür. 

Bu durum Türkiye'nin küresel geliþmelere 
baðýmlýlýðýný daha da arttýrmýþ, “yukarýsý 
hapþýrdýðýnda aþaðýsý nezle olur”a benzer bir durum 
yaratmýþtýr. Mevcut uluslararasý sistem, “mortgage 
olayý” ile yeni bunalým ve krizlere gebe bir süreci 
yaþamaktadýr. Mortgagenin ABD ekonomisinde yol 
açtýðý bir trilyon dolar civarýndaki maliyet ile Irak 
iþgalinin 3 trilyon dolarý bulan maliyeti ve ABD'nin 
büyük bütçe açýklarýnýn dünyaya ve özellikle bizim 
gibi ülkelere fatura edilmesi kaçýnýlmazdýr. Bu durum 
ile sanayi ve ekonomimize iliþkin birikmiþ 
olumsuzluklarýn çakýþmasý, Türkiye'nin önemli 
zorluklarla karþýlaþacaðýnýn iþaretleridir. 

Son yýllarda yerel yönetimler, valilikler ve çeþitli 
vakýflar kanalýyla “sadaka” türü sosyal yardýmlarla 

yoksul kesimleri yedekleyen iktidar, dünya 
konjonktürü ve mevcut cari açýk itibarýyla 
önümüzdeki dönemde daha fazla zorlanacaktýr. 
E k o n o m i  þ a k l a b a n l a r ý n ý n  b e n i m s e t m e k  
istediklerinin aksine durum gerçekten vahimdir. 
Dolayýsýyla AKP veya benzer ekonomik programý 
benimseyen herhangi bir siyasi güç, bu kriz 
faktörlerini yönetemeyecektir.

Oysa halktan, emekten, sanayileþmeden, 
mühendisten, bilim ve teknolojiden yana politikalarýn 
uygulanmasý ile bu süreci tersine çevirmek 
olanaklýdýr. Öncelikle IMF, DB, DTÖ vb. uluslararasý 
finans kuruluþlarýnýn dayattýklarý “yapýsal uyum ve 
istikrar programlarý” reddedilmelidir. Kamuyu 
küçülten özelleþtirmeler durdurulmalý; devletin 
ekonomideki yönlendiriciliði artýrýlmalý; planlama, 
kalkýnma, sanayileþme yönelimi benimsenmelidir.

Ülkemizin zengin kaynaklarýný ülke, kamu ve 
toplum lehine deðerlendirecek orta ve uzun vadeli 
ulusal stratejiler benimsenmeli, bütçeler de bu 
çerçevede yatýrým, sosyal devlet gereklilikleri ve 
t o p l u m s a l  g e r e k s i n i m l e r  e s a s  a l ý n a r a k  
düzenlenmelidir. Ülkemiz bilim ve teknolojide 
yetkinleþmeli, tüm alanlarda ve sektörlerde 
demokratik planlama ile ulusal politikalarýný 
oluþturarak uygulamaya koymalýdýr. Kamu 
mülkiyetindeki iþletmeler, çalýþanlarý söz, yetki ve 
karar sahibi kýlacak bir perspektifle yeniden 
y a p ý l a n m a l ý ,  t e k n o l o j i k  y e n i l e n m e l e r i  
gerçekleþtirilmeli ve yatýrýmlar artýrýlmalýdýr. 

Sevgili Meslektaþlarým,
Ülkeyi yöneten egemen kesimler, “devleti 

küçültüyoruz” diyerek sosyal harcamalarý; eðitime, 
saðlýða, sosyal güvenliðe yatýrýmý kesmekte ve 
toplumu tam bir sosyal yýkýma götürmektedirler. 
Ücretlerden emeklilik aylýklarýna ve hatta süt emen 
bebeðe dek etkileri toplumsal yaþamýn bütününe 
yayýlacak olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk 
Sigortasý Yasasý'nýn sonuçlarýnýn da mevcut kriz 
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unsurlarýna ekleneceði açýktýr. Diðer yandan kamuda 
yapýlan atamalarda geleneksel bilgi, beceri ve liyakat 
gibi ölçütlerden bu iktidar döneminde de 
vazgeçilmiþtir. Bugünkü ölçüt “cemaatten olmak”, 
kendileri gibi düþünmektir. Bu þekilde yetersiz 
kiþi lerin uzmanlýk gerektiren makamlara 
getirilmesinin önü açýlmýþ, kurumlardaki yozlaþma 
hýzlandýrýlmýþ, kamu yönetimindeki zafiyetler artmýþ, 
bu durumun ekonomik ve sosyal yaþama etkileri 
artmýþtýr. 

Çalýþma yaþamýndaki ilkel koþullar ile iþ saðlýðý 
ve güvenliði alanýndaki sorunlar da ülkemizdeki genel 
tablo ile birleþmektedir. Ýstanbul Davutpaþa'da bir iþ 
merkezinde gerçekleþen yangýn ve patlama ile Tuzla 
tersanelerindeki ölümler, Türkiye'deki iþ saðlýðý ve 
güvenliði politikalarýnýn ne durumda olduðunun 
aynasýdýr. Zira Türkiye'deki iþ saðlýðý ve güvenliði ile 
ilgili yasal düzenlemelere göre 50'den az sayýda iþçinin 
bulunduðu iþ yerlerinde “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 
Kurullarý” oluþturulmasý zorunlu deðildir. “Ýþ Saðlýðý 
ve Güvenliði Kurulu” 50 ve daha çok sayýda iþçinin 
çalýþtýðý iþ yerleri için öngörülmüþtür. Ýþte bu 
mekanizma Türkiye'deki toplam iþ yerlerinin ancak 
yüzde 1,5'inde iþlemekte, yüzde 98,5'ini ise 
kapsamamaktadýr. Kýsacasý Türkiye sanayisi ve 
çalýþma yaþamý iþ kazalarý, ölüm ve yaralanmada 
rekorlara koþma yolundadýr.

 

Deðerli Meslektaþlarým,
Þimdi güncel siyasi geliþmeler hakkýndaki 

yaklaþýmýmýzý da sizlerle paylaþmak istiyorum. 

Son dönemlerde ülkemizde þiddet ve linç 
kültürünün egemen olduðu bir toplumsal psikoloji 
geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu ortamýn emperyalist 
çevrelerin çýkarlarý doðrultusunda kýþkýrtýlmasý da 
söz konusudur. Toplumu þoven yaklaþýmlarla etnik 
kökenleri üzerinden birbirine düþman etmeye ve 
þiddet uygulamalarýný meþrulaþtýrmaya yönelik 
geliþmeler karþýsýnda barýþý, demokrasiyi ve halklarýn 
kardeþliðini her zamankinden daha fazla 
sahiplenmek durumundayýz. Bu vesileyle ülkemiz 
üzerinde oynanan karanlýk oyunlarý ve müsebbibi 
kim olursa olsun terör ve provokasyon eylemlerini 
nefretle kýnadýðýmýzý burada tekrar etmek istiyorum. 
Gün, emperyalizmin oyunlarýna düþmemek için 
baðýmsýzlýk temelinde demokratik toplumsal 
duyarlýlýklarýmýzý ve saðduyumuzu geliþtirmenin 
zamanýdýr, bunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Ülkemizin türban ve laiklik ile Kürt sorunu ve etnik 
milliyetçilik temelinde kamplaþtýrýlmasýna dek varan 
sorunlar yumaðýnda, temel sosyal ve ekonomik deðer 

ve birikimlerimize sahip çýkmak, etnik ayrým ve 
düþmanlýklara prim vermeyerek bir arada kardeþçe 
yaþamý savunmak, terörü ve provokasyonlarý 
lanetlemek, silahlarýn býrakýlmasýný istemek ve 
saðduyulu demokratik yaklaþýmlarý egemen kýlmak 
sorumluluðu ile karþý karþýyayýz.

On binlerce insanýmýzýn yaþamýna, onarýlmaz 
acýlara, kardeþçe bir arada yaþama umudumuza, 
milyarlarca dolar maddi kaynak kaybýna mal olan ve 
uluslararasý arenada emperyalist senaryolara karþý 
ülkemizi güçsüz kýlan Kürt sorununun kapsamlý bir 
demokratikleþme çerçevesindeki çözümü için çaba 
sarf etmeliyiz. Bu kapsamda 12 Eylül Anayasasý 
aþýlmalý, toplumdaki bütün eðilimlerin siyaset alaný 
ve parlamentoda temsili önündeki engeller 
kaldýrýlmalý, Güneydoðu'da yaþanan þiddet 
politikalarýnýn ortaya çýkardýðý tüm olumsuz koþullar 
düzeltilmeli, insan haklarý ihlalleri durdurulmalý, 
bütün faili meçhul cinayetler aydýnlatýlmalý, bölgenin 
ekonomik ve sosyal yönden geliþimini saðlayýcý 
politikalar ivedilikle yaþama geçirilmelidir.

Sevgili Arkadaþlar,
Bugün “ türban”  sor unu üzer inden ,  

modernleþen Türkiye'nin 84 yýlýnýn toplumsal 
kazanýmlarý, neoliberal politikalarla iç içe bir þekilde 
daha da geriye götürülmek istenmektedir. Bu 
süreçten liberalizmmuhafazakârlýkgericilik ve faþizan 
eðilimler bir arada beslenmekte, otoriter seçeneklere 
ve toplumsal bir kaosa doðru yol alýnmaktadýr. Mevcut 
durumda türban, kadýnlarý kapatmak yaný sýra 
ülkemizin geleceðini karartmanýn, toplumun 
k u t u p l a þ t ý r ý l m a s ý n ý n  b i r  a r a c ý  o l a r a k  
kullanýlmaktadýr. Bütün bu geliþmeleri tetikleyen bir 
unsur, bizzat Amerika'nýn ileri sürdüðü “ýlýmlý Ýslam” 
modelidir. “Büyük/Geniþletilmiþ Orta Doðu Projesi” 
ile eþleþen “ýlýmlý Ýslam modeli”, açýk ki “türban 
özgürlüðü”nü de içermektedir. 

Bu nedenledir ki, türbana iliþkin anayasa 
deðiþiklikleri taraftarlarýyla devletin ekonomik 
yaþama müdahalelerinin tamamen ortadan 
kaldýrýlacaðý anayasa deðiþikliði yönlendiricilerinin, 
ayný odaklar oluþunu görmezden gelmemizi kimse 
bizden beklemesin. 

Bizlerin istediði türbanlý ve piyasacý bir anayasa 
deðildir. Biz eþitlikçi, özgürlükçü, laik, ekonomik 
siyasal baðýmsýzlýk ile planlama sanayileþme 
kalkýnmayý bütünlük içinde içeren, demokratik hak 
ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanýmlandýðý, sosyal 
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hukuk devleti ilkesi ile yasama yargý yürütme 
ayrýlýðýnýn demokratik bir çerçevede saðlandýðý, 
siyasetin toplumsal dinamikleri kapsamasýnýn 
önündeki engelleri ortadan kaldýran, toplu sözleþme 
düzeninin emek kesimini gözeterek yeniden 
yapýlandýrýlmasýna yol açacak ve kardeþçe bir arada 
yaþamý güvenceye alacak demokratik bir Anayasa 
istiyoruz. Bu taleplerimizi bir kez daha bildirmek, 
türban ve piyasa Anayasasýna “hayýr” demek için 3 
Kasým'da Sýhhiye meydanýndaydýk. Bu ülkenin 
aydýnlanmadan,  bar ýþ tan,  demokras iden,  
özgürlüklerden yana tüm güçleri ile omuz omuza 
“Özgür, Demokratik ve Eþitlikçi bir Türkiye” 
istemimizi bir kez daha dile getirdik. Ülkemizi ve 
geleceðimizi kafatasçý çevrelere, dinsel gericiliðe, 
savaþ tacirlerine, emperyalist odaklara ve neoliberal 
politikalara teslim etmeyeceðimizi bir kez daha 
haykýrdýk.

Sevgili Arkadaþlar, 
AKP'nin kapatýlmasý istemli dava ise Türkiye iç 

siyasetindeki geleneksel özgünlüklerle birlikte 
deðerlendirilmelidir. Türkiye'de ne zaman parti 
kapatýlmamýþtýr ki? Türkiye'nin içinde bulunduðu 
konjonktür, bir kriz konjonktürüdür. Hem rejim 
bunalýmý, hem de sistemik ekonomiksosyal bunalým 
unsurlarý bulunmaktadýr. AKP Hükümeti bu 
konjonktürdeki özgün öðelerden yalnýzca birini; ama 
önemli birini oluþturmaktadýr. Bu nedenle türban 
gibi, bu kapatma davasý da yukarýda kýsaca 
deðindiðim gerçekler ve eþitlikçidemokratik 
gereksinimlerin üzerini örtmemelidir. Anýmsayalým, 
28 Þubat, “demokrasiye bir balans ayarý” olarak da 
lanse edilmiþ ve Refah Partisi geriletilmiþti. Ancak 
Refah Partisi ayrýþmasýndan ortaya çýkan yeni 
oluþum, Özallarýn devamý diyebileceðimiz liberal-
muhafazakâr, türbancý sermaye ve rant pastasýndan 
pay kapan siyasi bir parti olmuþ ve tek baþýna iktidara 
gelmiþtir. Bu parti, cumhurbaþkanlýðý seçim süreçleri 
ardýndan yapýlan 22 Temmuz seçimlerinde oylarýný 
yüzde 34'ten 46,6'ya çýkarabilmiþtir. Bu seçimlerin 
gelecekte de çok konuþulacak yaný, seçim sürecinin 
Genelkurmay'ýn muhtýra ve müdahaleleri ile iç içe 
geçmesidir. AKP'nin seçim baþarýsýnýn en önemli 
nedeni olan ekonomik yardýmlara dayalý “sadaka 
ekonomisi”nin karþýsýna, sosyal devlet olgusunu öne 
çýkaran ekonomik ve sosyal polit ikalarýn 
dillendirilememesidir. Sosyal ve ekonomik alaný boþ 
býrakarak, neoliberal politikalarýn karþýsýna 
dikilmeyerek, darbe arayýþlarýna ve siyaset dýþý 
kurumlarýn siyasi yaþama müdahale giriþimlerine 

sessiz kalýnarak, salt laiklik ve yaþam tarzý üzerinden 
yürütülen muhalefet ile milliyetçi söylem, halk 
nezdinde taraf bulmamýþtýr.

 
Þurasý açýk ki, siyasal Ýslam ve þeriatçý 

yönelimler, Amerika'nýn “yeþil kuþak” projesinden de 
güç alarak bizzat 12 Eylül'ün desteðiyle önce 
“TürkÝslam sentezi” adý altýnda milliyetçilik ile 
kaynaþtýrýlmýþ, onun ardýndan da baðýmsýz bir þekilde 
g e l i þ m i þ t i r .  B ö y l e l i k l e  t o p l u m u n  
muhafazakârlaþtýrýlmasý ve “siyasal Ýslam”ýn taban 
tutmasý, din derslerinin okullarda zorunlu hale 
getirilmesi ve imam hatip okullarýnýn sayýsýnýn diðer 
tüm meslek okullarýnýn sayýsýnýn iki katýna çýkmasý 
gerçekleþmiþtir. AKP gibi bir partinin bu ölçüde 
büyümesine ve tüm toplumsal dokuya nüfuz 
etmesine böylelikle gelmiþ bulunuyoruz. Ancak 
gelinen noktada egemenler açýsýndan mýzrak çuvala 
sýðmamaktadýr. Türkiye'de uzunca süredir bir rejim 
krizi yaþanmaktadýr. Toplumun laikþeriatçý ekseninde 
ve milliyetçilik temelinde kamplaþtýrýlmasýnýn 
temelinde de bu kriz yer almaktadýr. Küresel 
kapitalizme eklemlenen mevcut sistemin nasýl 
sürdürüleceði, laiklik tanýmýnýn hangi biçim ve 
esneklikleri içermesi gerektiði, mevcut krizin ana 
halkasýný oluþturmaktadýr. AKP'nin Ýslami motifli 
küreselleþmeci yönelimi ile baþýný ordunun çektiði 
otoritermilliyetçi, tutucu yaklaþým, iki ayrý rejimi 
zorlamaktadýr. Ancak bu farklýlýk, farklý ekonomik ve 
sosyal politika önermelerini içermemektedir. Bu 
kesimler ABD, AB ve uluslararasý finans kuruluþlarý 
ile girilen iliþkilerden kopmayý öngörmemekte; 
“baðýmsýzlýk”, “tam baðýmsýzlýk” gibi yönelimleri 
paylaþmamakta; bu iliþkileri týpký bütün sað ve sol 
l iberallerin benimsediði “küreselleþmenin 
kaçýnýlmazlýðý” tezi gibi “kaçýnýlmaz” bulmaktadýrlar. 
ABD'ye, IMF'ye, DB'ye, DTÖ'ye, NATO'ya, AB'ye 
yaklaþýmlarýnda ve dýþ politikada ciddi sayýlabilecek 
farklýlýklar bulunmamaktadýr. 

Bu durum, AKP ile ideolojik mücadele yürütme 
konusunda, bu kesimler açýsýndan önemli bir 
handikap oluþturmaktadýr. Ekonomik ve sosyal 
yaþamýn adil ve eþitlikçi bir içerikle geliþtirilmesini 
kapsamayan, dar ulusalcý/yeni milliyetçi bir aranýþýn 
orduyu “darbe” diye sýkýþtýrmasý ve ondan siyasi 
medet ummasý da bundandýr. Bu nedenle 22 
Temmuz seçimlerinin sonuçlarý, gerçek bir 
demokratikleþme ve ciddi bir ekonomiksosyal 
programdan yoksun ve 12 Eylül ile gerçek bir 
hesaplaþma yapmaksýzýn, ne dinsel ideolojik motifleri 
ne de liberalizmi referans alan bir siyasal iktidara 

ODA'DAN HABERLER



TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakýr Þubesi http://diyarbakir.mmo.org.tr Nisan-Mayýs 2008   /   24

karþý seçenek oluþturulamayacaðýnýn yakýn dönem 
ifadesi olarak deðerlendirilmelidir.

 
Sevgili Arkadaþlarým, 
Bu noktada Þemdinli olaylarýndan Rahip 

Santori, Hrant Dink ve Malatya'daki cinayetler ve 
ý r k ç ý / m i l l i y e t ç i  h e z e y a n  k a r ý þ ý m ý n a ,  
Cumhurbaþkanlýðý seçim süreçlerine, Danýþtay 
s a l d ý r ý s ý  v e  C u m h u r i y e t  g a z e t e s i n i n  
bombalanmasýndan son dönemlerde artan terör 
eylemlerine, devlet içinde yuvalanmýþ çetelere, siyasal 
ve kültürel Ýslam'dan türban ve yeni bir liberal 
anayasa yönelimine dek izlediðimiz tutum; TMMOB 
ve bizlerin, Türkiye'nin saðduyusu ve aydýnlýk 
geleceðini, baþka demokratik güçlerle birlikte bizlerin 
de temsil ettiðini göstermiþtir. Bu yaklaþým bizleri iç 
politika sahnesindeki kýsýr ve buram buram 
düþmanlýk kokan atmosferden farklý bir yere 
oturtmaktadýr. Tam baðýmsýzlýða vurgu yapan; 
antiAmerikancýlýk gibi dar bir çerçeve ile 
sýnýrlanmamýþ, ABD'den AB'ye, IMF'den NATO'ya dek 
uzanan antiemperyalist, toplumcu çizgimize tam bir 
meþruiyet oluþturmaktadýr. Bu nedenle ve tam bir 
özgüvenle, “yaþasýn baðýmsýz demokratik Türkiye” 
d iyoruz .  Bunu ayný  zamanda ülkemiz in  
zenginliklerini korumanýn da yegâne yolu olarak 
görüyoruz. TMMOB ve Odamýzýn bu ayýrt edici 
çizgisini delegasyonumuzun pekiþtireceðine olan 
inancým tamdýr. 

Sevgili Meslektaþlarým,
Oda çalýþmalarýmýza da kýsaca deðineceðim. Oda 

Çalýþma Raporu sunulurken de izleyeceðimiz üzere, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý bugün 69 bin 
üye, 7.500 öðrenci üye; sayýsý 30'a ulaþan 
yönetmeliklerimiz; 51 il, ilçe temsilciliði, 16 mesleki 
denetim bürosu, 1.500'ü aþan iþ yeri temsilciliði ile 
TMMOB'nin en büyük iki Odasýndan biridir. Durum 
ve  konumumuzu ya ln ýzca  bu ö lçüt ler le  
belirlemiyoruz. Þöyle devam edeyim: Tamamý 
itibarýyla kendi mülkiyetimizdeki Þube hizmet 
binalarý; 49 noktada ve 25 ayrý konuda 2.500 üyemize 
ayný anda hizmet veren, sürekli geliþen ve bugüne dek 
37 bin üyemizin eðitim ve kurslarýndan geçtiði Meslek 
Ýçi Eðitim Merkezleri; eðitici eðitimleri; Þubelerimizde 
gerçekleþtirilen 586 farklý konudaki eðitim ve 207 
farklý konudaki konferans, panel, söyleþi; basýnçlý 
kaplar ve kaldýrma iletme makinalarýnýn periyodik 
kontrolleri ile teknik ölçüm ve analiz hizmetleri 
kapsamlarýnda 'A' Tipi Muayene Kuruluþu olmamýz; 
Bacagazý Merkez Laboratuvarý akreditasyonu; 
Personel Belgelendirme Kuruluþu akreditasyonu; 

asansörlerde CE iþaretlemesini de kapsayan Asansör 
Kontrol Merkezimizin Onaylanmýþ Kuruluþ 
akreditasyonu; SMM hizmetleri ve mesleki denetim, 
bilirkiþilikekspertizlik ve teknik ölçüm hizmet 
çalýþmalarýnda tutturulan düzey ve geliþme; on 
binlerce asansör ve 1 milyon 800 bini aþkýn LPG'li araç 
denetimi; yalnýzca bu dönemde mesleki-teknik 
konular, Oda raporlarý, etkinlik bildirileri ve diðer 
etkinlikler ile baskýsý tükenen ve güncellenerek 
basýlan 25 kitapla birlikte toplamda 87 kitap basýmý; 
her dönem binlerce üyemizi bir araya getiren ve 
etkileri meslek alanlarýmýz ve Oda dýþýna yayýlan 25 
kongre, kurultay, sempozyum etkinliði ile Odamýz; 
kurumsallaþma, etkin mesleki ve toplumsal hizmet 
sunumu i le  TMMOB'nin en etkin Odasý  
konumundadýr.

 
Çalýþma Raporumuz biraz incelendiðinde, 

birazdan yapýlacak rapor sunumu izlendiðinde, 
Odamýzýn ne denli geniþ ölçekli ve önemli çalýþmalar 
yaptýðýný görmek olanaklýdýr. Odamýz bu çalýþmalarý 
meslek, meslektaþ, ülke ve halk çýkarlarýnýn, 
emperyalizm ve yerli iþ birlikçilerinin saldýrýlarýndan 
korunmasý ve meslek alanlarýmýzýn geniþletilmesi 
mücadelesinin bir parçasý olarak yürütmektedir. 
Odamýz, geride býraktýðýmýz dönemde bu kapsamda 
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Yabancýlarýn Çalýþma 
Ýzinlerinde Deðiþiklik öngören yasa tasarýlarýna karþý 
TMMOB örgütlülüðü içinde en aktif çabayý göstermiþ; 
meslek alanlarýmýzý daraltýcý geliþmelere karþý önemli 
mücadeleler vermiþtir. “Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanun Tasarýsý”nda, mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarýnýn yeterliliklerinin esaslarýný, denetimini, 
ölçmesini, belgelendirmesini ve sertifikalandýrmasýný 
adý geçen kurumun yapmasý öngörülerek, TMMOB ve 
Odalarýmýz devre dýþý býrakýlmak istenmiþti. Baþta 
Odamýz olmak üzere, TMMOB bütünlüðünde aktif 
çaba gösterdik. Nihayetinde, meslek disiplinlerimizin 
bu Yasa kapsamýndan çýkarýlmasý saðlanmýþtýr. Bir 
önceki Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilen ve þu 
an TBMM'de bulunan “Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri 
Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik 
Yap ý lmas ýna  Ý l i þk in  Kanun”  i l e  yabanc ý  
mühendislerden istenmesi zorunlu olan denklik 
belgesinin kaldýrýlmasý, yabancý mühendis ve mimar 
istihdamýnda Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile 
TMMOB'nin görüþ bildirmesi uygulamasýna son 
verilmesi istenmektedir. Bizleri ülkemizde “mülteci” 
kýlacak bu duruma karþý defalarca basýn açýklamasý 
yapýlmýþ, TMMOB tarihinin en büyük mitingi olan 14 
Ekim TMMOB Mitingine en geniþ katýlým, Odamýz 
tarafýndan saðlanmýþtýr. Bu katýlým düzeyi, 
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TMMOB'nin örgütlediði veya katýldýðý bütün merkezi 
veya yerel miting vb. etkinliklerde de geçerlidir. 
Odamýzýn organizasyon yetenekleri ve düzeyi 
önemlidir. TMMOB örgütlülüðü bizden, biz TMMOB 
örgütlülüðünden güç almýþýzdýr. Bu, hemen her 
konuda olmuþtur. 

Odamýzýn yabancýlarýn çalýþma izinleri 
konusundaki duyarlýlýðý ve mücadelesi sürmektedir. 

Emper ya l i zmin  ü lkemiz  sanay i s i  ve  
mühendisliðine karþý olan bütün projeksiyonlarýna 
etkinliklerimiz, sonuç bildirileri ve açýklamalarýmýzda 
karþý çýkýlmýþtýr. Meslek alanlarýmýzýn IMF, DB, DTÖ, 
AB programlarý uyarýnca daraltýlmak istenmesine 
karþý yurtsever temelde baþarýyla ve çok yönlü bir 
mücadele yürütülmüþtür. Cumhuriyet ve laikliðin 
temel deðerlerinin korunmasýndan gericiliðe karþý 
mücadeleye, yaþamsal ve stratejik önemi bulunan 
tarým ve sanayi kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesine 
kadar Odamýz, bütünlüklü bir yurtsever çizgi izleyerek 
mesleki, sosyal ve örgütsel sorumluluklarýný 
kaynaþtýrarak yürümeyi benimsemiþtir. 

TMMOB ve baðlý Odalara yönelik siyasi iktidar 
mekanizmalardaki ön yargýlý siyasi yaklaþýmlara 
karþýn LPG Yasasý ve 200 bin civarýndaki LPG piyasasý 
personelinin eðitimi ile ilgili yönetmelik, Yeni ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik 
Üretiminde Kullanýmýna Ýliþkin Yasa, Enerji 
Verimliliði Yasasý ve ilgili yönetmelik gibi birçok yasa ve 
yönetmeliðin çýkmasýnda Odamýzýn birinci dereceden 
katkýlarý bulunmaktadýr. Bunlar yalnýzca birkaç 
örnektir. Ýþte bu tür çok sayýdaki giriþimimiz 
sonucunda, çok sayýda yeni mezundan emekli 
üyemize kadar yeni iþ alan ve olanaklarý yaratýlmýþ ve 
bu yöndeki çalýþmalara devam edilmektedir. Bunlar, 
meslek alanlarýmýzýn daraltýlmak istenmesine karþý 
önemli çalýþmalar ve kazanýmlardýr. 

Ýlgili Oda içi yönetmelikler; yasalara baðlý olarak 
kamu kurum ve kuruluþlarýyla birlikte hazýrlanan 
yönetmelik ve ikincil mevzuatlar; eðitim ve 
belgelendirmeler ile üyelerimizin alanlarýnda birer 
uzman olarak faaliyet göstermesi saðlanmýþ, mesleki 
denetimin gereði kamu kuruluþlarýna benimsetilerek 
sürekli olarak yeni iþ olanaklarý yaratýlmýþ, mesleki 
denetimin ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýðý 
doðrultusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Uzmanlýk 
alanlarýmýza giren mekanik tesisat, araç imalat tadilat 
montaj projeleri, asansör, LPG, doðal gaz 
uygulamalarý vb. alanlarda yürütülen SMM hizmetleri 

ile enerji verimliliðine yönelik yasa, yönetmelik ve 
ikincil mevzuat hazýrlama süreçleri, LPG'li araç 
denetimleri, LPG piyasasý personeli eðitimleri, iþ 
güvenliði, yapý denetiminde çalýþan üyelerimizin 
eðitimi yoluyla özellikle 2000 yýlý sonrasýnda 10 bini 
aþkýn üyemize yeni iþ alanlarý yaratýlmýþtýr. 

Son olarak 69 bin üyemizin tamamý için geçerli 
olan ve borcu olmayan üyelerimize herhangi bir ücret 
talep etmeksizin Ferdi Kaza Sigortasý yapýlmasý, 
merkezi bir þekilde bütün Þubelerimizde uygulamaya 
sokulmuþ ve 25 bin üyemize belgeleri ulaþtýrýlmýþtýr. 
Böylelikle üyelerimize yönelik hizmetlere bir yenisi 
daha eklenmiþtir. Çalýþmalarýmýzýn bütünü Çalýþma 
Raporu ile bilgi ve deðerlendirmelerinize ayrýca 
sunulmaktadýr. Çok kýsa bir deðerlendirme 
kapsamýnda gurur duyarak söyleyebilirim: Bir önceki 
Genel Kurulumuzun onayý ve Oda Danýþma 
Kurulumuzda þekillenen Çalýþma Programýnda 
öngörülen çalýþma ve hedefler neredeyse tamamen 
yaþama geçirilmiþtir. Kuþkusuz eksiklerimiz 
bulunmaktadýr. Ancak programlý bir þekilde ve 
kurumsallaþarak ilerliyor, eksiklikleri kurumsal 
olarak giderecek yönelimleri  benimsemiþ 
bulunuyoruz.

Sevgili Arkadaþlarým,
Odamýz, meslek alanlarýmýzla baðlantýlý 

konularda mesleki ve entelektüel birikimini Oda 
Görüþleri/Raporlarla üyeleri ve kamuoyuna sunmada 
önemli mesafeler kat etmektedir. 

TMMOB Sanayi Kongresine sunduðumuz 
raporlar kapsamýndaki “Ülke Örnekleri ile Kalkýnma 
ve Sanayileþme Modelleri” ve “TMMOB Sanayi 
K o n g r e l e r i n d e  Ö n e r i l e n l e r  v e  S a n a y i d e  
Gerçekleþenler” raporlarýyla ülkemiz ile baþka 
ülkelerdeki deneyimler irdelenmiþ, bizim 1963'ten 
bu yana neler söylediðimiz ve önerdiðimizin ciddi bir 
tarihi dökümü yapýlmýþtýr. 

“Makina Ýmalat Sanayi Sektör Araþtýrmasý”; 
“Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Ýþletmeleri”; “Organize 
Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri 
Bölgeleri ve Teknoparklar” Oda raporlarýnýn 
geliþtirilmesiyle, sanayimizin mevcut durumu 
üzerine çok deðerli, stratejik referans çözümlemeler 
yapýlmaktadýr. “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Oda Raporu” ile 
sanayi, mühendislik ve bütün çalýþanlarýn sorunlarý 
arasýndaki baðlarýn bütünlüðü kurularak, sanayi ve 
çalýþma yaþamýnýn canýna can katýcý öneriler 
geliþtirilmektedir. “Ulaþým ve Trafik Politikalarýnda 
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Planlama Gerekliliði” ve “Ulaþýmda Demiryolu 
Gerçeði” Oda raporlarý ile sanayi, tarým ve toplumsal 
yaþamýn olmazsa olmazý ulaþýmdaki temel sorunlar 
v e  çözümler ine  i l i þk in  idd i a l ý  öner i l e r  
geliþtirilmektedir. “Türkiye'nin Doðal Gaz Temin ve 
Tüketim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi”, 
“Dünyada ve Türkiye'de Enerji Verimliliði” ve 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý” Oda raporlarýyla 
sanayinin temel bileþenlerinden enerji alanýnda 
Odamýz söz üstüne söz koymakta, yetkin öneriler 
geliþtirmektedir. “Mühendislik Tasarýmýnda Meslek 
Odalarýnýn Yeri ve Önemi, MMO'nun Çalýþmalarý” 
broþürümüz ile sanayide mühendislik, tasarým, AR-
GE ve inovasyon çalýþmalarýnýn önemine iþaret 
edilmektedir. “Tarihe Düþülen Notlar/Özelleþtirme 
Gerçekleri ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'nýn 
Özelleþtirme Karþýtý Çalýþmalarý Oda Raporu” ile 
günümüzde sanayi, tarým ve bir bütün olarak ülke 
zenginliklerimizi talan eden özelleþtirme salgýnýna 
karþý bakýþýmýz, açtýðýmýz davalar ve yaptýðýmýz 
açýklamalar belgelenmiþtir. “60. Hükümet 
Programýnýn Ekonomi, Sanayi, KOBÝ, AR-GE, Enerji, 
Ulaþým, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Bölümlerinin 
Deðerlendirilmesi Oda Raporu” ile çok özet; ama 
yukarýda sýraladýðým bütün konulara iliþkin siyasi 
iktidarýn temel yanlýþlarýna iþaret edilmektedir. 
“Asansörlerde Durum, Uygulamalar ve Yapýlmasý 
Gerekenler” ve “LPG/CNG'ye Dönüþtürülmüþ 
Araçlarda Denetim Uygulamalarý” Oda raporlarý ile 
mesleki ve toplumsal iki önemli sorunda yapýlan 
çalýþmalar, can güvenliði sorunlarý ve bundan sonra 
yapýlmasý gerekenler mesleki, teknik bir ciddiyet 
içinde dile getirilmektedir. 

Bu  rapor l a r ý  de l e gas yonumuzun  ve  
ö r gü tümüzün  d ikk a t l e  deðer l end i rmes i ,  
yararlanmasý çok önemlidir. Zira ülkenin ekonomisi 
ve sanayisi ile KOBÝ'lerinden mühendisliðe, çalýþma 
yaþamý ve meslek alanlarýmýza dek bütün sorunlara 
iliþkin önemli saptamalar yapýlmaktadýr. 

Þunu bilelim ki arkadaþlarým, biz bir doðruyu 
dile getirince çok geçmeden ilgili bütün kesimler de 
bir þekilde bu sorunlara ve çözüm önerilerine parmak 
basmakta, en azýndan çözümlere yönelik düþünmeye 
baþ lamaktad ý r la r.  Yap t ý ð ýmýz  ça l ý þmalar ý  
içselleþtirmek, deðer vermek ve yaymak bizim bir 
diðer görevimizdir.

  
Deðerli Arkadaþlarým, 
Odamýz ,  ü lkemiz in  baþ  be las ý  o lan  

özelleþtirmeler konusunda baþta ERDEMÝR ve 
Karayollarý Araç Muayene Ýstasyonlarý/Hizmeti olmak 

üzere bütün özelleþtirmelere karþý çýkmýþ, 
özelleþtirmelerin ülkemizin ekonomik birikimlerinin 
sermaye ve yabancý egemenliði lehine talan edilmesi 
olduðunu her zaman ileri sürmüþ, açtýðý baþarýlý 
hukuk davalarý ve güncel basýn açýklamalarý yoluyla, 
Cumhuriyetin birikimleri ve kamunun ekonomik 
gücü ile sosyal devletin tasfiyesine her zaman karþý 
çýkmýþtýr. Erdemir ve Karayollarý Araç Muayene 
Ýstasyonlarý/Hizmeti özelleþtirmelerine karþý 
açtýðýmýz davalar ve Danýþtay'ýn yürütmeyi durdurma 
kararlarý, kamuoyunda ciddi yankýlar uyandýrmýþtýr. 
Yine Odamýz; Tüpraþ ve Telekom davalarýna müdahil 
olmuþtur. Önceki dönemlerdeki SEKA, Telekom, 
Erdemir üzerine raporlarýmýz; enerji, doðal gaz, 
u l a þ ým,  demir  yo lu  vb .  r apor l a r ýmýzda  
özelleþtirmelere esaslý karþý çýkýþlarýmýz ve ilgili 
sempozyum, kongre, kurultay etkinliklerimiz ile bu 
etkinliklerin sonuç bildirgelerinde konuya gereken 
ciddiyetle eðilinmiþtir. Odamýz, TMMOB, DÝSK, KESK, 
TTB, TDB ve bu güçlerin de içinde yer aldýðý Emek 
Platformu'nun düzenlediði özelleþtirme, ücret ve 
istihdam politikalarý, meslektaþlarýmýz ve meslek 
alanlarýmýza yapýlan saldýrýlar, sosyal devletin 
tasfiyesiyle ilgili yasalar, emperyalist iþgal ve savaþ 
karþýtý etkinliklere ve demokratikleþme mücadelesine 
en üst düzeyde, nitelikli ve etkin katýlýmý hep esas 
almýþtýr. 

Sevgili Arkadaþlarým, 
Ayrýca öðrenci üyelik ve Öðrenci Üye Kurultayý 

dolayýsýyla önemli bir konuya deðinmek istiyorum. 
Biz bu yolla, dünyada örneði bulunmayan bir 
uygulama ile meslektaþ adaylarýmýzýn Oda, meslek ve 
ülke sorunlarý ile tanýþarak kendilerini ifade etme ve 
Oda olanaklarýndan yararlanma ortamlarýný yarattýk. 
Bugün Odamýzda öðrenci üyelik uygulamasýndan 
gelerek yönetici olan arkadaþlarýmýzýn bulunmasý, 
örgütümüzde bir yenilenme kaynaðý oluþturulmasý 
itibarýyla bir kývanç kaynaðýdýr. Bu noktayý örgüt 
yöneticilerimizin dikkatine özellikle sunmak 
istiyorum. Zira süreklilik ve yenilenme arasýnda ciddi 
bir iliþki, emekten, meslekten, ülke ve halktan yana 
toplumcu yurtsever çizgimizin doðru bir þekilde 
uygulanmasý yaný sýra genç kuþaklara doðru, sabýrlý, 
eþitlenici, önerilere ve yeniliklere açýk, gerektiðinde 
sarsýcý ve sarsýlmaya açýk; kazanýcý ve geliþtirici bir 
tarzda kurulabilir. Bizim benimsediðimiz yol budur. 

Sevgili Meslektaþlarým,
Sözlerimi ülkemize iliþkin özlemlerimizle 

tamamlayacaðým. Temsilde adaleti hiçe sayan yüksek 
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seçim barajlarý, lider sultasýna dayalý siyasi parti 
yapýlarý ve en sonunda halkýn seyirci haline geldiði bir 
oyuna gerçekte siyaset ve demokrasi demek olanaklý 
deði ldir.  Siyaset in ve toplumsal yaþamýn 
demokratikleþmesi ve siyasette katýlýmcý demokratik 
bir kültürün yerleþmesine yönelik bir kanal açýlmasý 
gerekmektedir. Bu ülkede her þey denenmiþtir ve 
Türkiye'nin önünde artýk gerçekte tek seçenek 
bulunmaktadýr: Bütün dýþ iliþkilerini gözden 
geçirerek, baðýmsýzlýðý benimsemek; planlý bir 
kalkýnma ve istihdam odaklý sanayileþmeden, etkin ve 
yatýrým kararlarý ile bütünleþmiþ, mühendisten, 
bilim, AR-GE ve teknolojik geliþmeden yana, kendi 
kaynak ve-birikimlerine dayalý bir ülke ve ekonomi 
yaratmak. Bu pekâlâ olanaklýdýr. Bugün Türkiye'de 
insanca, hakça, eþitlikçi, adil bir ekonomiksosyal 
program; ekonomik sosyal projeksiyon ile 
bütünleþmiþ baðýmsýzlýkçý, demokratikleþmeci bir 
program ve bu programý önermekle kalmayýp, temsil 
edecek baðýmsýz bir irade boþluðu bulunmaktadýr. 
Türkiye bunun eksikliðini ve sancýlarýný 22 Temmuz 
seçim sonuçlarý ve bugünkü açmazlarý itibarýyla bir 
kez daha yaþamaktadýr.

 
Sanayileþen, saðlýk ve sosyal güvenlik 

hizmetlerinden en ucuz ve eþit bir þekilde 
yararlanýlabilen, eþit ve parasýz eðitim, sosyal 
güvenlik, araþtýrma-geliþtirme gibi alanlara kaynak 
aktaracak, gelir daðýlýmýný düzeltecek, ulaþým, enerji, 
haberleþme olanaklarýndan en ucuz bir þekilde 
yararlanýlabilecek, bölgesel eþitsizlikleri giderecek bir 
sosyal kalkýnma anlayýþýnýn egemen kýlýnmasý 
gerekmektedir. Ancak böylece Türkiye'yi barýþ ve 
gönenç içinde yaþanabilir kýlmak olanaklýdýr. Ancak 
böylece bugün çok zor gibi görünen her þeyi baþarmak 
ve dünyada saygýn bir ülke olmak pekâlâ olanaklýdýr. 
Sözlerime son verirken, bitirdiðimiz 41. Dönemde 
bizlerle olan TMMOB Baþkanýmýz Mehmet Soðancý'ya, 
TMMOB Yedek Yönetim Kurulu Üyelerimiz Elif Öztürk 
ve S. Melih Þahin'e, TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyemiz Yavuz Bayülken'e, TMMOB Denetleme Kurulu 
Üyemiz Kirami Kýlýnç'a, Oda Onur ve Denetleme 
Kurullarýndaki arkadaþlarýmýza; Þube Yönetim 
Kurullarý, Ýl, Ýlçe Temsilcileri, Ýþ Yeri Temsilcileri ve 
Teknik Görevlilerimiz dahil bütün meslektaþlarým ve 
diðer çalýþanlarýmýza ve nöbet deðiþimi yapacak olan 
Oda Yönetim Kurulu Asýl ve Yedek Üyesi 
arkadaþlarýma, çalýþmalarýmýza koyduklarý maddi 
emek ve manevi katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, 
yeni dönem çalýþmalarýnda hepimize baþarýlar diliyor, 
Oda Yönetim Kurulumuzun saygýlarýný sunuyorum.

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Soðancý'nýn Genel Kurul Açýlýþ 
Konuþmasý þöyledir: 

Sevgili Arkadaþlar, 
Çift yýllarýn ilk beþ ayý TMMOB ortamý açýsýndan 

bir demokrasi þöleninin gerçekleþtiði aylardýr. 
Þubelerimizden baþlayýp, Odalarýmýza oradan da 
TMMOB'ye uzanan Genel Kurul süreçlerinin yaþandýðý 
aylar içerisindeyiz. Genel Kurullarýmýz, mesleðimizi 
uygulayarak bilimi ve teknolojiyi halkýmýzýn 
hizmetine sunmak ve emeðimizin karþýlýðýnda 
insanca bir yaþam düzeyine kavuþmak isteyen biz 
mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn, 
sorunlarýmýzýn üstesinden gelmek için ihtiyaç 
duyduðumuz umut ve inanç ortamýnýn yaratýlmasýna, 
örgütlülüðümüzün geliþmesine ve güçlenmesine 
katkýda bulunacaktýr. Buna inanýyorum. 

Öncelikle görev süreleri tamamlanacak olan 
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarýma, TMMOB'nin bir 
döneminde kiþisel birikimlerini örgütümüzün 
birikimleri ile harmanlayarak, özel yaþamlarýndan 
zaman ayýrarak yürüttükleri Oda çalýþmalarý ve 
örgütümüze verdikleri katkýdan dolayý Yönetim 
Kurulumuz adýna teþekkür ediyorum. Bilim ve 
teknolojiyi insanla buluþturan bir meslek grubunun 
üyeleri olan biz mühendis, mimar ve þehir plancýlarý; 
sýkýntýlý, sancýlý, sorunlu bir ülkede yaþayan tüm 
yurttaþlar gibi önemli sorunlarla karþý karþýyayýz. 
Ýþsizlik, mesleðimizi uygulamada karþýlaþtýðýmýz 
engeller ve bunlarýn sonucu olarak mesleki ve 
ekonomik haklarýmýzda gerileme, bu sorunlarýn 
baþlarýnda gelmektedir. Sorunlarýmýz halkýmýzýn 
sorunlarýndan ayrý deðildir. Hepimiz biliyoruz: 
Ülkemizde özellikle 80'li yýllardan beri kapitalist 
küreselleþmeye uyum adýna uygulanan politikalar, 
u l u s l a r a r a s ý  s e r m a y e n i n  d i r e k t i f l e r i y l e  
yönlendirilmektedir. Kýsaca IMF ve Dünya Bankasý 
politikalarý olarak adlandýrdýðýmýz dýþa baðýmlý bu 
politikalar emeðin ve halkýn büyük çoðunluðunun 
aleyhine iþlemektedir. Bu nedenlerle, mesleðimizi 
uygulayabileceðimiz ortamlarýn yaratýlmasý 
mücadelesi; yani baðýmsýzlýk, demokrasi, kalkýnma 
ve hakça paylaþma mücadelesi her zaman 
olduðundan daha fazla önem taþýr hale gelmiþtir. Bu 
nedenler, bu temel ortak gündem maddesi etrafýnda 
ö r g ü t l ü l ü ð ü m ü z ü  g ü ç l e n d i r m e y i ,  o r t a k  
politikalarýmýzý belirlemeyi ve ortak mücadeleyi 
örgütlemeyi ve örgütlenmemizi güçlendirmeyi 
zorunlu kýlmaktadýr. 
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kapitalist küreselleþmeye uyum adý altýnda IMF ve 
Dünya Bankasý'nýn yönlendirmesi altýnda. 
Demokrasinin sýnýrlarýný da AB ile iliþkiler ve 
pazarlýklar belirliyor. Tüm bunlar artýk hepimiz 
tarafýndan açýk olarak biliniyor. Tüm bunlarýn sonucu 
baðýmlýlýðý arttýrýyor, yoksulluðu arttýrýyor ve 
geleceðimize yönelik karanlýðý arttýrýyor. Geçen 
dönem böyleydi ve ne yazýk ki önümüzdeki dönem de 
böyle olacak. Tüm bu hýzlý geliþmeler; sýkýntýlý, sancýlý 
ve sorunlu bir ülkede yaþýyor olmak, bu ülkede bizim 
gibi meslek örgütlerine de çok daha fazla görev 
düþmesine, sorumluluklarýnýn artmasýna neden 
oluyor.

 
TMMOB ve Odamýz bu dönemde ne yaptý?
Tüm yaþanan olumsuzluklara karþý hiç býkkýnlýk 

göstermeden, hiç durmadan, hiç ara vermeden biz 
kendi bildiðimiz yolda yürüdük. Devraldýðýmýz onurlu 
yürüyüþü ve dik duruþu baðlý odalarýmýzýn yöneticileri 
ve örgütlü üyelerimiz ile birlikte sürdürdük. 
Katýldýðýmýz, düzenleyicisi ya da çaðrýcýsý olduðumuz 
miting ve benzeri alan etkinliklerinde hep "Baðýmsýz, 
demokratik ve özgür bir Türkiye" için yükselttik 
sesimizi. Taksim'in yeniden 1 Mayýs alaný olmasý; 3 
Kasým'da gerçekleþtirdiðimiz "Özgür, Demokratik ve 
Eþitlikçi bir Türkiye" mitingi; SSGSS Yasa Tasarýsý'na 
karþý 14 Mart Çalýþmama Hakkýný kullanma ve 1 
Nisan eylemlilikleri, ABD, Dünya Bankasý, IMF 
politikalarý ve Irak'ýn iþgaline karþý yaptýðýmýz kitlesel 
basýn açýklamalarý bunlardan yalnýzca bazýlarý. Ýlkeli 
iþ birlikleriyle oluþturduðumuz ve emekten, halktan 
yana çaba gösteren tüm örgütlerle omuz omuza; ama 
asla birbirimize omuz atmadan yan yana durarak 

Sevgili arkadaþlar,
Bu ülke insanýnýn TMMOB'ye ihtiyacý vardýr 

sözünden hareketle; "TMMOB'nin odalarýna, odalarýn 
þubelerine, þubelerin çalýþmalara aktif katký koyacak 
örgütlü üyelere ihtiyacý vardýr" sözü þimdi çok daha 
anlamlý. Neoliberal politikalara karþý, gericiliðe karþý, 
darbe özlemcilerine karþý "Baþka bir Türkiye, baþka 
bir yaþam mümkündür" demek ve bunun gereklerini 
yapmak þimdi çok daha önemli. Ortalama bir Avrupa 
ülkesinde 50-60 yýlda yaþanabilecek olaylar bizim 
ülkemizde bir yýla sýðabiliyor. Hrant Dink suikastý, 
Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve Anayasa Mahkemesi'nin 
367 Kararý, askerlerin e-muhtýrasý, geniþ katýlýmlý 
Cumhuriyet mitingleri, 22 Temmuz erken genel 
seçimleri ve tek baþýna Ýkinci AKP Hükümeti, 
Abdullah Gül 'ün Cumhurbaþkaný  olmasý ,  
çözülemeyen ve giderek içinde þiddeti arttýran Kürt 
sorunu, artan milliyetçilik, ABD'nin, Dünya 
Bankasý'nýn, IMF'nin ülkemiz üzerinde her geçen gün 
artan müdahaleleri, yurt dýþý askeri operasyonlar, 
meslek alanlarýmýz ile ilgili hiç de emekten, insandan, 
yaþamdan yana olmayan yeni düzenlemeler, 
yoksulluðun, iþsizliðin giderek artmasý, geçtiðimiz bir 
yýlda yaþadýklarýmýzdan yalnýzca bir kýsmý. Bu 
yaþananlar ve yaþatýlanlar tüm dünyayý bir karabasana 
sokan kapitalist küreselleþmenin ülkemize 
yansýmalarýdýr. Birbirinden farký olmayan, ABD'ci, 
IMF'ci siyasal iktidarlarýn; 12 Eylül zihniyetinin 
uzantýsý politikalarýnýn sonucu önümüzdeki dönem 
de yaþayacaklarýmýz bunlardan çok farklý 
olmayacaktýr ne yazýk ki... Bir kez daha altýný çizerek 
söylemek gerekiyor: Bu ülkenin dýþ politikasý ABD 
emperyalizminin talepleri ile þekilleniyor. Ekonomisi 
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Türkiye demokrasi mücadelesinin içinde yer aldýk. 
Tamamýnda TMMOB'nin kýrmýzý üzerine sarý yazýlý 
pankartýný TMMOB kadrolarý onurla taþýdý. Ülkemiz 
ve meslek alanlarýmýz üzerine düzenlediðimiz 
etkinliklerle; insana, yaþama ve geleceðimize olan 
görevlerimizi yerine getirmeye çalýþtýk. Çevre 
Sempozyumu,  Mühendis l ik ,  Ý s t ihdam ve  
Ücretlendirme Sempozyumu, AB Süreci Karþýsýnda 
Emek Sempozyumu, Yerel Yönetimlerde Dönüþüm 
Sempozyumu, Enerji Sempozyumu, Coðrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi, Türkiye'de Özelleþtirme Gerçeði 
Sempozyumu, Denizcilik Sorunlarý Sempozyumu, 
Jeotermal Kongresi, Afet Sempozyumu, Sanayi 
Kongresi, Ýklim Deðiþimi Sempozyumu, Su 
Politikalarý Kongresi iki yýllýk çalýþma dönemimizde 
gerçekleþtirildi. Yine bu dönemde kente yönelik 
olarak ÝKK'larýmýz aracýlýðý ile Bursa, Ýstanbul, 
Ankara, Kocaeli, Eskiþehir ve Bodrum'da Kent 
Sempozyumlarýný gerçekleþtirdik. Sýrada Denizli ve 
Adana Kent Sempozyumlarý var. Bunlar yalnýzca 
TMMOB'nin düzenleyicisi olduðu etkinliklerdi. Baðlý 
odalarýmýzla birlikte bir yýlda 100'ün üzerinde 
etkinliðe imza attýk. Etkinliklerimizin tümü kitap 
haline getirilerek, kamuoyu, uzmanlar ve siyasi karar 
vericilere iletildi. Etkinliklerimizin sonuç bildirgeleri 
TMMOB'nin manifestolarýdýr. TMMOB'nin sözü hep 
emekten ve halktan yana olarak insana, yaþama ve 
aydýnlýk geleceðimize yönelik olacaktýr. 

Sadece bunlarla kalmadýk. Oda temsilcilerinden 
oluþturduðumuz çalýþma gruplarýmýzýn çalýþmalarý 
ile gerek meslek alanlarýmýza yönelik gerekse ülkede 
yaþananlara iliþkin olarak bilimsel bilgiyi rehber 
edinerek oluþturduðumuz yüzlerce görüþü ve basýn 
açýklamasýný kamuoyunun bilgisine sunduk. WEB 
sayfamýzý haber sitesi haline getirdik. Kurduðumuz 
TMMOB Radyo ile görüþlerimizi internet üzerinden 
sesli olarak üyelerimize ve kamuoyuna anýnda ilettik. 
Hukuksal alanda; Cargill, Kalkýnma Ajanslarý, 
jeotermal  sahalar ýn kul laným haklar ýnýn 
devredilmesi, Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi 
kararlarý, Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda 
Kanun'un Uygulama Yönetmeliði'nde Deðiþiklik 
Yapýlmasýna Dair Yönetmelik'in bazý maddelerinin 
iptali, Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýmar 
Yönetmeliði'nin "sicil durum belgesi istenmesi" 
baþlýklý maddesini deðiþtiren yönetmeliðin iptali 
istemiyle açtýðýmýz davalar hep bizim lehimize 
sonuçlandý. Yanlýþ gördüðümüz uygulama ve 
yönetmeliklere yönelik açtýðýmýz davalarýn çoðunu 
kazandýk. Çýkarýlmaya çalýþýlan tüm yasalara karþý 
olumlu olumsuz görüþlerimizi kamuoyuna, siyasi 

karar vericilere ilettik. Meslek alanlarýmýz ile ilgili 
çýkan tüm yönetmelikleri izledik. Çok donanýmlý bir 
hukuk birimimiz var artýk. 

Sevgili arkadaþlar,
Bu Genel Kurulumuz aracýlýðý ile buradan 

herkese ve her yere duyuruyorum: 50 yýlý aþan 
deneyiminin ve birikiminin ýþýðýnda, yetmiþlerden 
beri yarattýðý deðerler ve mesleki-demokratik kitle 
örgütü olmanýn sorumluluðuyla hareket eden 
TMMOB, baðlý odalarý, odalarýmýzýn þubeleri ve 
örgütlü üyeleri ile birlikte, önümüzdeki dönemde de 
meslek ve meslektaþ sorunlarýnýn halkýn 
sorunlarýndan ayrý tutulmayacaðýný bilerek 
çalýþmalarýný yürütecektir. TMMOB, önümüzdeki 
dönemde de özgür ve demokratik bir Türkiye 
özlemiyle emekten ve halktan yana mücadelesini 
sürdürecektir. TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
barýþtan, dostluktan, dayanýþmadan ve bir arada 
yaþamadan yana etkinliklerin içerisinde aktif olarak 
yer alacaktýr. TMMOB, önümüzdeki dönemde de 
toplumsal muhalefetin odaðýnda yer alarak onurlu 
yürüyüþüne ve dik duruþuna devam edecektir. 
TMMOB ve baðlý odalarýnýn tüm yöneticileri ve örgütlü 
üyeleri bu kararlýlýk içerisindedir. Hepinizi saygýyla ve 
sevgiyle selamlýyor, Genel Kurul çalýþmalarýmýza 
baþarýlar diliyorum.

ODA'DAN HABERLER
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TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
OLAÐAN GENEL KURUL SONUÇ BÝLDÝRGESÝ YAYIMLANDI42.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 42. Olaðan Genel Kurulu, 1213 Nisan'da Ankara'da 
DSÝ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu'nda toplanmýþtýr. 69 bin üyesi, 7.500 öðrenci üyesi, 51 
il, 32 ilçe temsilciliði, 16 mesleki denetim bürosu 1.500'ü aþkýn iþ yeri temsilcilikleri ile örgütlü 
Odamýzýn 42. Genel Kurulu sonunda aþaðýdaki görüþ ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasý 
kararlaþtýrýlmýþtýr. (13 Nisan 2008)

Küresel sermayenin, geliþmekte olan ülkelerin ekonomik yapýlarýný hegemonyasý altýna 
aldýðý, sermayenin sözcüleri olan IMF ve Dünya Bankasý gibi kurumlarýn kendi programlarýný 
bu ülkelere dayattýðý her zamankinden daha çok görülmektedir. Bu süreç 11 Eylül'den sonra 
daha da hýzlandý. Dünyanýn jandarmalýðýna soyunan ABD, özellikle enerji kaynaklarý üzerinde 
hegemonya saðlamak için dünya halklarýna saldýrýlarýný artýrmaktadýr.

Bu geliþmeler, Afganistan ve Irak iþgallerini bir kez daha kamuoyunun gündemine 
taþýyarak, Lübnan ve Ýran'a karþý askeri saldýrý politikalarýný gözler önüne sermiþtir. Her 
ekonomik bunalým ABD ve AB güçlerini pervasýzlaþtýrmakta, saldýrganlaþtýrmakta, dünya 
halklarýný da emperyalizme karþý duyarlý bir mücadeleye itmektedir. ABD'nin jandarmalýk 
yaptýrmak için Büyük Orta Doðu Projesi ile gündeme getirdiði ve ýlýmlý Ýslam'ýn iktidar olduðu 
kendine baðlý devletler oluþturma çabalarý ülkemizi büyük bir kaosun içine yuvarlamaktadýr.

Türkiye'de egemen sýnýflar ve onlarýn taþeronu AKP Hükümeti, kapitalist küreselleþme ve 
neo-liberal politikalar ekseninde, bir kez daha iman tazelemiþ, yeni ekonomik politikalarýn 
stratejisini IMF'nin ellerine býrakmýþ, her alanda özelleþtirme, kuralsýzlaþtýrma ve 
ticarileþtirmeyi emekçilerin sýrtýna yükleyerek, dýþa baðýmlý yapýyý pekiþtirmiþtir. Ülkemizde 
sýnai yatýrýmlar durmuþ, KOBÝ'lerin önemli bir kýsmý pazardan çekilmiþ, iþsizlik kronik bir 
sorun haline gelerek toplumsal ve hukuki haksýzlýklarý derinleþtirmiþtir. Üyelerimiz de bu 
girdabýn içinde mesleki, ekonomik ve sosyal tatminsizlikler ile karþý karþýyadýr. Ülkeyi IMF'ye 
teslim edenler, meslektaþlarýmýzý da iþsizliðe, düþük ücrete, meslek alaný dýþýnda çalýþmaya ve 
beyin göçüne zorlamaktadýrlar.

ODA'DAN HABERLER



Suni Anayasa tartýþmalarý ile; laik, demokratik, sosyal hukuk devletine dayalý, eþitlikçi bir 
Anayasa yerine toplumsal uzlaþý aranmaksýzýn türbancý ve piyasacý bir Anayasa dayatýlmaktadýr. 
Türban yeniden ülke gündemine getirilmekte, üniversitelerde cepheleþmeler yaratýlarak 
öðrenci ve öðretim üyeleri kaos ortamýna çekilmektedir. Bu kaos içinde gündemde bulunan ve 
geçmiþte büyük tartýþmalar ortaya çýkaran Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý yasalarý ile 
çalýþanlarýn haklarý budanmak istenmekte, halkýmýzýn saðlýðý piyasa koþullarýnýn insafýna terk 
edilmektedir. Bu arada siyasi iktidar; çýkmaza giren, cari açýðý büyüyen, dýþa baðýmlýlýðý ve 450 
milyar dolara yaklaþan iç ve dýþ borçlarý ile yeni rekorlara koþan ekonomiyi kaðýt üstünde 
düzenlemeye kalkmakta, bir gecede GSMH'yi büyüterek, milli geliri kiþi baþýna 3.000 dolar 
artýrmaktadýr. Ýnsanýmýzý hiçe sayan bu uygulamalar, emekçilerin mücadelesinin haklýlýðýný 
açýkça ortaya koymaktadýr. 

Yine meslek alanlarýmýzý yakýndan ilgilendiren Yabancýlar Yasasý Demokles'in Kýlýcý gibi 
TBMM gündeminde tutulmaya devam etmektedir.

 
2001 yýlýndan beri izlenen ekonomik politikalar ülkemizi ucuz iþ gücü deposu olarak 

görmekte, her türlü saðlýksýz ve güvenliksiz koþullarda iþçilerin çalýþtýrýlmasýna yol açmaktadýr. 
Bu koþullarda çalýþan iþ yerlerinde Tuzla tersanelerinde olduðu gibi pek çok iþ cinayeti meydana 
gelmektedir.

AKP Hükümeti hukuksuzluklarýna devam etmekte, Cargill örneðinde olduðu gibi firmalara 
özel af yasalarý çýkarmaktadýr. Bu hukuksuzluklar son Anayasa deðiþikliklerinde de tekrar 
gündeme gelmiþtir.

1980 öncesi ve sonrasý dönemde gerçekleþen saldýrý ve katliamlarýn derin acýsýný yaþamýþ 
olan ülkemiz, yakýn dönemde gerçekleþen bombalý, silahlý, býçaklý saldýrý, suikast ve katliamlar 
ile bir kez daha sarsýlmýþtýr. Her bir olayýn ardýndan yakalanan birkaç kiþi ile sýnýrlý tutuklama ve 
yargýlamalar henüz toplum vicdanýnýn rahatlamasýný saðlamamýþtýr. Saldýrý ve katliamlarýn 
ardýndaki çete tipi örgütlenmelerin her türlü baðlantýlarý ile ortaya çýkarýlmasý ve 
sorumlularýnýn adalete hesap vermesinin saðlanmasýna yönelik mücadele verilmesi, toplumsal 
iliþkilerde tehlikeli bir þekilde geliþmekte olan “linç kültürü” ve “darbe çýðýrtkanlýðý”nýn 
önlenmesi açýsýndan demokrasi güçlerinin önünde ertelenemez bir görev olarak durmaktadýr.

Bu noktada TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 42. Olaðan Genel Kurulu, emperyalizme, 
ülkeyi küresel kapitalizmin çýkarlarýna peþkeþ çekmeye ve ulusal onuru yok etmeye karþý 
mevzileri savunma ve baþka bir dünya kurma mücadelesinin içinde olduðunu vurgulamaya 
kararlýdýr. 

Genel Kurulumuz, IMF ve Dünya Bankasý politikalarý karþýsýnda, bu ülkenin emekten ve 
halktan yana güçlerinin kararlýlýðýný, mücadele azmini, birlik ve dayanýþma bayraðýný yükseltme 
iradesinin önemini bir kez daha dile getirmektedir. Orta Doðu'yu kan gölüne çeviren ve silah 
tekellerine arka çýkan küreselleþmenin saldýrgan politikalarýna karþý, dünyanýn hemen her 
bölgesinde ciddi mücadeleler yürütülmektedir. Güney Amerika ülkeleri ciddi bir ekonomik ve 
siyasi dönüþüm mücadelesi vermektedir. Dünya halklarý, barýþtan, emekten ve demokrasiden 
yana kitlesel aðýrlýklarýný ortaya koymakta ve geleceðin aydýnlýk günlerinde “yeni bir dünya” 
umudunu tazelemektedirler. 

Güneydoðu'da gerçekleþen her türlü kýþkýrtma ve saldýrý, özellikle etnik/milliyetçi 
çatýþmalarýn gündeme gelmesini körüklemektedir. Bölgede ekonomik, toplumsal ve kültürel 
haklar saðlanmadan çözümün gelmesi zor görünmekte, saðduyunun ve barýþýn egemen olmasý 
için gayretlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Yukarýdaki saptamalardan hareketle, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 42. Genel 
Kurulu aþaðýda belirtilen çalýþma ilkeleri ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaþmaktadýr. 

TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakýr Þubesi http://diyarbakir.mmo.org.tr Nisan-Mayýs 2008   /   31

42.

TMMOB

MAKÝNA

MÜHENDÝSLERÝ

ODASI

OLAÐAN

GENEL

KURUL

SONUÇ

BÝLDÝRGESÝ

ODA'DAN HABERLER



TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakýr Þubesi http://diyarbakir.mmo.org.tr Nisan-Mayýs 2008   /   32

• Makina Mühendisleri Odasý, yeni çalýþma döneminde de ana yönetmelik ve 
yönetmelikleri, çalýþma anlayýþ ve ilkeleri ile üyelerinden aldýðý güçle, emekten, 
barýþtan, eþitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, her türlü gericiliðe, ýrkçýlýða ve 
ayrýmcýlýða karþý “bir arada yaþamý” savunarak her türlü güçlüðe, olumsuz ve haksýz 
tüm dayatmalara karþý direnmesini sürdürecektir. 

• Odamýz çalýþma anlayýþý doðrultusunda gerçekleþtirdiði etkinliklerle oluþturulan 
platformlarda, meslek-meslektaþ sorunlarýnýn tartýþýldýðý, ülkenin temel sorunlarýna 
iliþkin görüþlerin ortaya konulduðu ve katýlýmcýlýðý temel alarak yürüttüðü 
çalýþmalarýný devam ettirecektir. 

• Odamýz planlý bir kalkýnma ve istihdam odaklý sanayileþmeden, etkin ve yatýrým 
kararlarý ile bütünleþmiþ mühendisten, bilim, AR-GE ve teknolojik geliþmeden yana bir 
ülke ile kendi kaynaklarýna-birikimlerine dayalý bir ekonominin mümkün olduðu 
inancýný taþýmaya kararlýlýkla devam edecektir. 

• Küreselleþme süreç ve politikalarýnýn, ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel vs. tüm 
alanlardaki yýkým ve tahribatlarýna karþý, öncelikle stratejik öneme haiz, tüm 
sektörlerde ulusal politikalar oluþturulmalýdýr. 

• Dünya Bankasý, IMF ve benzeri kuruluþlarýn dayattýklarý ekonomik ve sosyal 
politikalarla üretimi, yatýrýmý, sanayileþmeyi, bilim ve teknolojiyi saptýran, mühendisi 
ve çalýþaný ile halký dýþlayan uygulamalar terk edilmeli, kamu yararýný ön plana alan bir 
planlama esas alýnmalýdýr.

• Yine bu kuruluþlarýn empoze ettikleri “yapýsal uyum ve istikrar programlarý” 
reddedilerek, kendi ulusal irademizi egemen kýlan politikalar üretilmelidir. 

• Saðlýk ve eðitimin temel insan haklarý olduðu esas alýnarak, her türlü özelleþtirmeye son 
verilmeli, yeni saðlýk ve güvenlik yasasý çalýþan lehine ve kamu yararýna 
düzenlenmelidir.

• Eðitim, ilköðretimden üniversiteye kadar parasýz, eþit, bilimsel, demokratik ve fýrsat 
eþitliðine uygun olmalýdýr.

• Anayasa'ya alelacele konulan ve üniversitelerde yapay bir ortamýn koþullarýný 
hazýrlayan, kavga ve kaosu körükleyen “türban” düzenlemesi kaldýrýlmalý, 
üniversitelerde özerk ve katýlýmcý bir eðitim düzlemi saðlanmalýdýr. 

• Ulusal bilim ve teknoloji politikalarýnýn gerçekleþtirilmesi için ilgili tüm kurumlarýn 
eþgüdümünü saðlayacak çalýþmalar yapýlmalý, sanayide AR-GE ve inovasyona iliþkin 
altyapýnýn kurulmasý da bu çerçeve içinde ele alýnmalýdýr. 

• Mühendislik eðitim ve öðretim programlarý çaðdaþ teknolojiye ve bilim politikalarýna 
uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

• 12 Eylül Anayasasý ve AKP tarafýndan hazýrlanan yeni Anayasa Taslaðý yerine, tüm 
toplumsal ve siyasi oluþumlarýn katýlýmýnýn saðlandýðý, eþitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik yeni bir Anayasa yapýlmalýdýr. 

• Antidemokratik siyasi partiler ve seçim yasalarý deðiþtirilmeli, dokunulmazlýklar 
kaldýrýlmalýdýr.

• Tüm kamu kuruluþlarý ile belediyelerin ticari þirketlerindeki gerici kadrolaþma 
uygulamalarý durdurulmalý, BÝT'ler (Belediye Ýktisadi Ýþletmeleri) tasfiye edilmelidir.

• Tüm þoven yaklaþýmlarla, emperyalizmin çýkarlarýna hizmet edecek, etnik kökenlerine 
göre insanlarý ayýrýp birbirine kýrdýracak her türlü uygulamaya, þiddete yönelik 
faaliyetlere; barýþ, demokrasi ve halklarýn kardeþliðini sabote edecek davranýþlara karþý 
çýkýlmalýdýr. 

• Ülkemizin Kürt sorunu ve etnik milliyetçilik temelinde kamplaþtýrýlmasýna karþý 
çýkmak, etnik ayrým ve düþmanlýklara prim vermeyerek bir arada kardeþçe yaþamý 
savunmak, terörü ve provokasyonlarý lanetlemek, silahlarýn býrakýlmasýný istemek ve 
saðduyulu demokratik yaklaþýmlarý egemen kýlmak sorumluluðuyla davranýlmalýdýr. 
Ekonomik ve toplumsal reformlar ile toprak reformu kalýcý olacak bir yapýda 
çözümlenmelidir. Bu konuda toplumun her kesimini kapsayacak bir çalýþma 
sürdürülmelidir.

• Ýþsizliði ve borçlarýmýzý artýran, ülkemizi yoksullaþtýran, IMF patentli sadaka ekonomisi 
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yerine, sanayinin planlý olarak kalkýnma ve refahý saðlayacak biçimde geliþtirilmesi, 
istihdam odaklý olmasý, yatýrýmlarýn özellikle makina imalat sanayinde ve yüksek 
katma deðerli üretim alanlarýnda yoðunlaþtýrýlmasý teþvik edilmelidir. 

• Ýmalat sanayinin yüksek ve orta ileri teknoloji gruplarýna yönlendirilmesi, ihracatýn bu 
alanlarda yüksek katma deðerli ürünlerde geliþtirilmesi saðlanmalýdýr. 

• Dýþ ticaret açýðýný artýran bir ithalat politikasýný önleyecek, ara malý ve yatýrým mallarýný 
üretecek yatýrýmlara öncelik vererek bir planlama yapýlmalý ve teþvik edilmelidir.

• Standart dýþý ve enerji yoðun teknolojilerin ithal edilmesi önlenmeli, mevcut tesislerde 
enerji verimliliðini artýracak modernizasyonlar yapýlmalýdýr. Keza bu baðlamda çevreyi 
koruyacak, çevre dostu teknolojiler uygulanmalýdýr. 

• Ülkemize dayatýlan ve fosil kaynak yakýtlarý esas alan dýþa baðýmlý enerji politikalarý terk 
edilmeli, yenilenebilir, yerli enerji santralleri ile hidroelektrik esaslý santrallere öncelik 
verilmelidir. 

• Yeniden gündeme gelen nükleer enerji santrallerinin ihalesi durdurulmalý ve 
uygulamadan vazgeçilmelidir. 

• Ülkemizin tarihi, kültürel ve doðal varlýklarýný yok etme pahasýna yapýlmak istenen 
maden ve enerji tesislerine dur denmelidir. Kazdaðlarý, Bergama, Fýrtýna Vadisi, Alianoi, 
Munzur, Hasankeyf ve diðerleri bizim deðerlerimizdir, korunmalýdýr.

• Kamu planlamasýna, kamu yatýrým, üretim ve kaynak kullanýmýna karþý çýkan, 
yatýrýmlarýn gecikmesine ve aksamasýna neden olan özelleþtirme uygulamalarýndan 
vazgeçilmelidir. 

• Ulusal Ulaþým Master Planý hazýrlanýrken, kara yolu yerine demir yolu ve deniz yolu 
taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi için çaba gösterilmelidir, her zaman toplu taþýmacýlýktan 
yana olunmalýdýr. 

• AB Teknik Mevzuatý'nýn ülkemiz iç hukukuna yansýtýlmasý sürecinde, sanayimizin 
korunmasý ve desteklenmesi için yasal düzenleme ve uygulamalarda TMMOB ve baðlý 
Odalarýn görev almalarýný saðlayacak zemin oluþturulmalýdýr. Odamýzýn uzmanlýk 
alanlarýnda Onaylanmýþ Kuruluþ olarak faaliyet göstermesi ve hizmeti öncelikle 
KOBÝ'lere ulaþtýrmasý gerçekleþtirilmelidir.

• Meslek yaþamýnda kadýn mühendislerin karþýlaþtýðý sorunlar ele alýnarak, her türlü 
cinsiyet ayrýmcý tavýrlara karþý çýkýlmalýdýr. Kadýn istihdamýnýn ve eðitiminin artýrýlmasý 
saðlanmalýdýr. Kadýna yönelik din, töre, namus ve feodal kültürden kaynaklanan her 
türlü maddi manevi þiddetin son bulmasý için çalýþma yapýlmalýdýr.

• Küreselleþmenin emeði baský altýna alan stratejilerine karþý, istihdam bir hak olarak 
alýnmalý ve artýrýlmalý, çalýþma koþullarý iyileþtirilmelidir. 

• Kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarý, ekonomik ve demokratik haklarýn kazanýmýnýn bir 
parçasý olarak görülmeli, grevli toplu sözleþmeli sendika hakkýnýn önündeki bütün 
engeller kaldýrýlmalýdýr. 

• Tüm çalýþanlarýn 12 Eylül Anayasasý ile gasp edilen örgütlenme ve sendikalaþma haklarý 
yeniden verilmelidir. Rüþvet ve yolsuzluða dayalý iliþkiler açýða çýkarýlmalý, 
cezalandýrýlmalý, bir daha olmamasý için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.

• Ülkemizde kayýt dýþý ekonominin ulaþtýðý boyutlarda ekonomik ve sosyal yaþamýn 
kayýplarý dikkate alýnarak, acil yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 

Yukarýda sýralanan taleplerimizin gerçekleþmesi için örgüt birimlerimizle, emek ve 
demokratik kitle örgütleri ile iliþkilerimiz geliþtirilerek çalýþmalar sürdürülecektir. Amacýmýz 
çaðdaþ, eþitlikçi, özgür, demokratik, sanayileþmiþ ve kalkýnmýþ bir Türkiye'ye ulaþma yolunda 
birlikte üretmek ve birlikte paylaþmak anlayýþý ile daha etkin ve daha güçlü bir Makina 
Mühendisleri Odasý olmaktýr.

Yaþasýn MMO Örgütlülüðü!
Yaþasýn TMMOB Örgütlülüðü!

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
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