
Odamızın Kuruluşunun 53.yılı Geleneksel Gecesi 15
Aralık 2007 tarihinde Özgüven Restaurant’ta
üyelerimizin geniş katılımıyla kutlandı. Vali Yardım-
cısı Ekrem BALLI, Dumlupınar Üniversitesi Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cem
ŞENSÖĞÜT, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Nejat

KIRAÇ, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.L.Berrin ERBAY, Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof.Dr.Nimetullah BURNAK,
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB'a bağlı Odaların
Yöneticileri, Afyon, Kütahya ve Bilecik Temsilcilik-
lerimizin Yürütme Kurulu Üyelerinin de katıldığı
gecemizde meslekte 40. yılını dolduran 2 üyemize
ve 25. yılını dolduran 30 üyemize plaket ve beratları
verildi.
Şube Yönetim Kurulu'nun çalışma dönemi içinde;
meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının yanı sıra,
ülkemize, kentimize, toplumumuza ve çevreye karşı
sorumluluklarımızın da bilinciyle mesleğimizin
evrensel, meslektaşlarımızın kişisel ve Odamızın
örgütsel birikimlerini hayatımızın ve çalışmalarımızın
içine katmayı, geleceğin şekillendirilmesinde yer
almayı, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte
yönetme anlayışıyla çalışmalarını sürdüğüne
değinerek, katkı koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkür
etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü;
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ÜLKEM‹Z KÜRESEL SPEKÜLAT‹F SERMAYEN‹N
ADETA BOYUNDURU⁄U ALTINA
SOKULMUfiTUR

Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalarla
ülkemiz küresel spekülatif sermayenin adeta
boyunduruğu altına sokulmuştur. Borsaya 1.000 dolar
olarak gelen para hiçbir katma değer yaratmadan bir
yıl sonra 1.470 dolar olarak geri dönmektedir. Yüksek
faiz + değerli YTL. kıskacıyla halkın sırtından %47
nema ile para kazanmaktadır. Hal böyle iken ihracat
patlaması v.b. söylemlerle pembe tablolar sunulmak-
tadır. Oysa ki ihracatımız tamamen ithalata bağımlıdır.
Sanayi ürünlerinde ithal hammadde girdi oranı 2002
yılında %60.1 iken  2007 temmuzunda %73 e
çıkmıştır. Son bir yılda 154 milyarlık ithalatın 112.5
milyar dolarlık bölümü hammaddeye ödenmiştir.
Yani ihracatımız daha hızlı bir şekilde artan ithalatla
sürdürülmektedir. Sanayide üretimin teşvik edilme-
mesi sonucunda özellikle ara malı ve yatırım malı
üreten sektörler taşeronlaşmaya yönelmekte, ağırlıkla
fason üretimle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Hiçbir
denetime tabi olmadan Uzak Doğudan sanayi malları
pazara girmekte ve KOBİ niteliğindeki işletmelere
ağır darbe vurmaktadır.
Bizim gibi geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere
kamu işletmeciliğinin tasfiye edilmesini ve ulusal
ekonominin korunmamasını dayatan gelişmiş metro-
pol ülkeler kendi ülkelerinin sanayi sektörlerine kıs-
kançlıkla sahip çıkmaktadırlar.

MESLEK UYGULAMA ALANLARIMIZ GÜN
GEÇT‹KÇE DARALMAKTADIR

Odamız özelleştirme uygulamalarının temel hedefini,
ülkemizin kendi kaynaklarını kullanma, geleceğini
planlama ve ekonomisini yönlendirme işlevlerinden
arındırılması olarak yorumlamaktadır. Özelleştirme
uygulamaları ile bir yandan sağlık, sosyal güvenlik
gibi alanlar ticarete açılarak devlet sosyal görevle-
rinden arındırılırken, diğer yandan da halkımızın
vergileri ile yaratılan ve 84 yıllık cumhuriyetimizin

birikimi olan entegre endüstri tesislerimiz 2-3 yıllık
getirileri karşılığında pazarlanmaktadır.
Bu gelişmeler sonucunda meslek uygulama alanla-
rımız gün geçtikçe daralmaktadır. Bizlerin, sanayi
katma değeri içindeki ücretlerinin toplam içindeki
payı son 10 yıl içinde %35.2 oranında azalmıştır.
Mühendislik ücretleri de geçim standartları endeksine
göre son 10 yıl içinde %56.8 oranında düşmüştür.
Yani bir diğer deyişle mühendisler katma değerden
daha az pay almaktadırlar ve görece olarak 10 yıl
içinde yoksullaşmışlardır.
Öte yandan ülkenin geleceğini ilgilendiren yasal
düzenlemeler tek bir partinin inisiyatifinde kapalı
kapılar arkasında yürütülerek sonuçlandırılmaktadır.
Son çıkarılan yasalar, yeni anayasa çalışmaları, yapılan
atamaların sonuçlarını yaşayarak hep beraber göre-
ceğiz.
Laikliğin, çağdaş bir düzenin vazgeçilmez unsuru
olduğu göz ardı edilmektedir. İnsanımız, 12 Eylül
süreciyle birlikte neo-liberal politikalar ve Türk-
İslam sentezinin getirdiği tutucu uygulamalarla karşı
karşıya kalmıştır. İnsanımız, ya bu kıskacın etkisiyle
kendisine dayatılan tüm olumsuzlukları bir süre daha
üzerinde taşıyacak, ya da; özgür, demokratik ve
eşitlikçi bir Türkiye'nin kurulması yolunda adımlar
atmak için güç birliği yapacaktır.

ÜLKEM‹Z‹N  HALKIMIZIN MESLE⁄‹M‹Z‹N VE
MESLEKTAfiLARIMIZIN ‹Ç‹NDE BULUNDU⁄U

BU OLUMSUZLUKLARI AfiMAK, BAfiKA B‹R
TÜRK‹YE YARATMAK MÜMKÜNDÜR

Ülkemizin halkımızın mesleğimizin ve meslektaş-
larımızın içinde bulunduğu bu olumsuzlukları aşmak,
başka bir Türkiye yaratmak mümkündür. Bunun için
bu ülkeyi yönetenlerin her şeyden önce bütün bu
olumsuz gidişin nedeni olan küresel sermaye patentli
politikalardan vazgeçmeli, yüzünü kendi halkına
çevirmelidir. Eksenine insanların mutluluk ve refahını,
sosyal devlet anlayışını oturtan bilim ve teknoloji
politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma
planı uygulamaya konulmalıdır. Böyle bir stratejide
yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı katma

14



değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda
yapılacak yatırımlar desteklenmeli, öz kaynaklarımıza
dayalı, kamu kesimi öncülüğünde, özel girişimin
dinamik katılımı, istihdam arttırıcı, sanayileşme ve
kalkınma hedefine yönelik planlı toplumsal politi-
kaların hayata geçirilmesi ile sorunların çözülebi-
leceğine inanmaktayız.
Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için,
meslek örgütlerinin bir büyük sorumlulukla ve
öznesine insanı koyan bir çalışma anlayışı ile meslek
alanları üzerinden bu ülke için, bu halk için, insanımız
için bıkmadan, usanmadan, yılgınlığa düşmeden
doğruları söylemeyi sürdürmeleri gerekmektedir. Bu
anlamda bizlere çok fazla görev ve sorumluluk
düşüyor. Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan
Odamız; meslek alanlarından yola çıkarak doğruları
her zaman söylemeye devam edecektir. Biz her konuda
ortak çalışma anlayışı ve işbirliğinin geliştirilmesini,
katılım ve eşgüdümün sağlanmasını bilgiye ve emeğe
saygı duyulmasını, üreterek büyüyen, paylaşarak
gelişen bir toplumun, bir kentin, bir ülkenin böyle
oluşacağını düşünüyoruz.
Birazdan plaketlerini alacak Mesleğinde 40. ve 25.
yılını dolduran sevgili meslektaşlarımı kutluyor,
sağlık mutluluk ve yaşamlarının gönüllerince olması
istemi ile, hepinize yönetim kurulumuz ve şahsım
adına bir başka etkinliğimizde beraber olmak dileği
ile iyi eğlenceler diliyor, saygılar sunuyorum.

Plaket Töreninden sonra sahne alan sanatçılar ve
üyelerimizden oluşan MMO Korosu gecemize  neşe
ve coşku kattı
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25. YIL PLAKET‹ ALAN ÜYELER‹M‹Z
� AHMET AKDEMİR
� ALTAN BOLDEMİR
� ATA FEVZİ TUVAY
� BEYHAN EGÜZ
� ERCAN UZALA
� ERDİNÇ ERTAN
� ERGUN TÜRKEL
� EROL ŞENUZ
� FATMA SOYLAR
� HABİP SELÇUK
� HALİD ÖZŞAR
� HAMDULLAH AKTAŞ
� HAMİYET  ÖLKE
� İRFAN KARAAĞAÇ
� İSMAİL BAŞ
� İSMET ÖZTÜRK
� İSMET ÜLKEN
� KERİM ADALI
� LEYLA TEMİZSOY
� MUSTAFA KARAVELİOĞLU
� NADİ SARBAY
� NAİLE ULUAKAY
� NECDET ELEKTER
� NEDİM ELİTOK
� NEVİN ŞEKERCİ
� RAMAZAN BEZEK
� SAADET ZAFER
� SÜLEYMAN SERTKAYA
� TURHAN TUNCEL
� ZEKERİYA BİLGİÇ

50. YIL PLAKET‹ ALAN ÜYELER‹M‹Z
� ALİ MALKOÇ
� İSMET ÇELİK


