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MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
42. OLAÐAN GENEL KURULU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

 Baþkanlýðý’nýn seçimi ile baþladý. Genel Kurul açýlýþ 
konuþmalarý, Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin 
KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet SOÐANCI ve KESK Genel Baþkaný Ýsmail 
Hakký TOMBUL tara- fýndan yapýldý. 13 Nisan 2008 
Pazar günü ise Odamýz yeni hizmet binasýnda 
seçimler gerçekleþtirildi.  

Oda Baþkaný Emin Koramaz açýþ konuþmasýna ; 
Genel Kurulumuz'un, mesleki, sosyal, örgütsel 
sorumluluklarýmýz, görevlerimiz ve birliðimizi tuðla 
üstüne tuðla koyarak ördüðümüz bir demokrasi 
ortamý, kararlý ve dik duruþumuzu katýlýmcýlýk ile 
birleþtirdiðimiz için bir demokrasi þenliði olduðunu, 
bu yaklaþým ve coþku içinde önümüzdeki 
görevlerimizi planlamak durumunda olduðumuzu 
belirterek baþladý.
Ýçinde bulunduðumuz dönem dünyada ve ülkemizde 
önemli olaylara sahne olurken, meslek alanlarýmýzda 
da olaðanüstü bir deðiþim süreci yaþanmakta 
olduðunu belirterek konuþmasýný þöyle sürdürdü.
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 yeryüzüne 
yayarak dünyayý yeniden biçimlendirmektedir. 

Odamýzýn 42. Olaðan Genel Kurulu ve Seçim- leri 
12-13 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da 
gerçekleþtirildi. 12 Nisan 2008 Cumartesi günü DSÝ 
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen Genel 
Kurulumuza Þubemiz Oda Genel Kurulu 
Delegeleriyle birlikte katýldýk. Genel Kurul Divan 
Baþkanlýðý’nýn seçimi ile baþladý. Genel Kurul açýlýþ 
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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 özelleþti- 
rilerek yabancý sermayeye yatýrým olanaklarý saðlan- 
masý esas alýnmaktadýr. 

Böylelikle mühendislik hizmetleri dahil, 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, yeraltý ve yerüstü 
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 alt yapýsý bitirilmektedir.

Devletler sosyal iþlevini yitirirken emeði disipline 
edici iþlevleri ise artýrýlmaktadýr. 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, iþgücü 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 kýrdýrýl- 
maktadýr. 

Yugoslavya'nýn parçalanmasý, Afganistan ve Irak 
iþgalleri ile son olarak Kosova'nýn baðýmsýzlýk ilaný 
ve Türkiye'nin de içine sokulduðu Büyük/Geniþ- 
letilmiþ Ortadoðu Projesi, bu politikalara dair önemli 
ipuçlarý sunmaktadýrlar.

Küresel sermayenin jandarmasý ABD Kuzey Afrika 
ve Ortadoðu'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 Ortadoðu Projesi 
ile Türkiye de bu oyunlara dahil edilmeye çalýþýlmak- 
tadýr.

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. 

Emin Koramaz konuþmasýnýn  devamýnda   küresel- 
leþme politikalarýnýn yýkýcý sonuçlarýnýn ülkemize de 
aynen yansýdýðýný belirterek IMF ve DB direktif- 
leriyle ülkemiz 1980'li yýllardan beri geliþmiþ ülkeler 
bloku ve uluslararasý sermayenin çýkarlarý doðrultu- 
sunda yeniden þekillendirildiðini ardýndan gelen tüm 
hükümetler ve bu hükümetlerde görev alan siyasi 
partiler de emperyalist merkezlerin dayattýklarý kap- 
samlý planlarýn bire bir uygulayýcýsý olduðunu vur- 
guladý.

Bu doðrultuda sanayide üretimin teþvik edilmediðini, 
özellikle ara malý ve yatýrým malý üreten sektörler 
taþeronlaþmaya ve fason üretime teþvik edildiðini, 
ülke kaynaklarýnýn üretken yatýrýmlar yerine hizmet 
ve  finans  sektörleri  ile  borç faizlerine aktarýldýðýný,
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özelleþtirme ve serbestleþtirme adý altýnda tarým 
alanlarýmýzýn, ormanlar, araziler ve entegre sanayi 
tesislerimizin elden çýkarýldýðýný belirtti.Tüm 
itirazlarýmýza karþýn imzalanan Gümrük Birliði 
anlaþmasý ile ihracatýmýzýn ithalata baðýmlý hale 
geldiðini, ülke sanayisinin  taþeron durumuna sokul- 
duðunu, ayný yanlýþ politikalarýn AB'ye üyelik 
müzakere süreçlerinde de sürdürüldüðüne deðinerek 
bu süreçin sosyal devletin tasfiyesi, sanayinin 
taþeronlaþtýrýlmasý ve ulusal pazarýn tamamen tesli- 
miyeti doðrultusunda da yaþandýðýna dikkat çekti. 

Koramaz konuþmasýný þöyle sürdürdü.
Oysa halktan, emekten, sanayileþmeden, mühendis- 
ten, bilim ve teknolojiden yana politikalarýn uygulan- 
masý ile bu süreci tersine çevirmek olanaklýdýr. 
Öncelikle, IMF, DB, DTÖ v.b. 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 toplumsal 
gereksinimler esas alýnarak düzenlenmelidir. 
Ülkemiz bilim ve teknolojide yetkinleþmeli, tüm 
alanlarda ve tüm sektörlerde demokratik planlamayla 
ulusal politikalarýný oluþturarak uygulamaya koy- 
malýdýr.

Kamu mülkiyetindeki iþletmeler, çalýþanlarý söz, 
yetki ve karar sahibi kýlacak bir perspektifle yeniden 
yapýlanmalý, teknolojik yenilenmeleri gerçekleþ- 
tirilmeli ve yatýrýmlar artýrýlmalýdýr.
 
Ülkeyi yöneten egemen kesimler, “devleti küçül- 
tüyoruz” diyerek, sosyal harcamalarý, eðitime, sað- 
lýða, 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 
Yasasýnýn sonuçlarýnýn da mevcut kriz 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 kiþilerin uzmanlýk gerektiren 
makamlara getirilmesinin önü açýlmýþ, kurumlardaki 
yozlaþma hýzlandýrýlmýþ, kamu yönetimindeki 
zafiyetler artmýþ, bu durumun ekonomik ve sosyal 
yaþama etkileri artmýþtýr dedi. 
Güncel siyasi geliþmeler hakkýndaki yaklaþýmlarýna 
deðinen Emin Koramaz; Son dönemlerde ülkemizde 
þiddet ve linç kültürünün egemen olduðu bir 
toplumsal psikoloji geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu 
ortamýn emperyalist çevrelerin çýkarlarý doðrultu- 
sunda kýþkýrtýlmasý da söz konusudur. Toplumu þoven 
yaklaþýmlarla etnik kökenleri üzerinden birbirine 
düþman etmeye ve þiddet uygulamalarýný meþrulaþ- 
týrmaya yönelik geliþmeler karþýsýnda, barýþý, demok- 
rasiyi 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 saðduyu- 
muzu geliþtirmenin zamanýdýr, bunu özellikle belirt- 
mek 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 
sorumluluðuyla karþý karþýyayýz.

Bugün “türban” sorunu üzerinden, modernleþen 
Türkiye'nin 84 yýlýnýn toplumsal kazanýmlarý, neo 
liberal politikalarla iç içe bir þekilde daha da geriye 
götürülmek isteniyor. Bu süreçten liberalizm- 
muhafazakârlýk-gericilik ve faþizan eðilimler bir 
arada beslenmekte, otoriter seçeneklere ve toplumsal
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bir kaosa doðru yol alýnmaktadýr. Mevcut durumda 
türban, kadýnlarý kapatmak yaný sýra ülkemizin 
geleceðini karartmanýn, toplumun kutuplaþtý- 
rýlmasýnýn bir aracý olarak kullanýlmaktadýr.

Bütün bu geliþmeleri tetikleyen bir unsur, bizzat 
Amerika'nýn ileri sürdüðü “ýlýmlý Ýslam” modelidir. 
“Büyük/Geniþletilmiþ Ortadoðu Projesi” ile eþleþen 
“ýlýmlý Ýslam modeli”, açýk ki “türban özgürlüðü”nü 
de içermektedir dedi.

Oda çalýþmalarýmýza da kýsaca deðinen Koramaz; 
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 iþyeri temsilciliði ile 
TMMOB'nin en büyük iki Odasýndan biridir. 
Durum ve konumumuzu yalnýzca bu ölçütlerle 
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 Ýletme Makinalarýnýn Periyodik Kont- 
rolleri 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 Akredi- 
tasyonu; SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim, 
Bilirkiþilik-Ekspertizlik 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 ile TMMOB'nin en etkin Odasý konu- 
mundadýr. Odamýz bu çalýþmalarý, meslek, meslektaþ, 
ülke ve halk çýkarlarýnýn, emperyalizm ve yerli 
iþbirlikçilerinin saldýrýlarýndan korunmasý ve meslek 
alanlarýmýzýn geniþletilmesi mücadelesinin bir 
parçasý olarak yürütmektedir dedi. 
Koramaz sözlerini ülkemize iliþkin özlemleriyle 

þöyle tamamladý.
Temsilde adaleti hiçe sayan yüksek seçim barajlarý, 
lider sultasýna dayalý siyasi parti yapýlarý ve en 
sonunda halkýn seyirci haline geldiði bir oyuna 
gerçekte siyaset ve demokrasi demek olanaklý 
deðildir. 
Siyasetin ve toplumsal yaþamýn demokratikleþmesi 
ve siyasette katýlýmcý demokratik bir kültürün 
yerleþmesine yönelik bir kanal açýlmasý gerekmek- 
tedir. 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 bütün- 
leþmiþ, 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 
ekonomik-sosyal program; ekonomik sosyal 
projeksiyon ile bütünleþmiþ baðýmsýzlýkçý, demok- 
ratikleþmeci bir program ve bu programý önermekle 
kalmayýp temsil edecek baðýmsýz bir irade boþluðu 
bulunmaktadýr. Türkiye bunun eksiklik ve sancýlarýný 
22 Temmuz seçim sonuçlarý ve bugünkü açmazlarý 
itibarýyla bir kez daha yaþamaktadýr. 
Sanayileþen, saðlýk ve sosyal güvenlik hizmet- 
lerinden 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 yararlanýla- 
bilecek, bölgesel eþitsizlikleri giderecek bir sosyal 
kalkýnma anlayýþýnýn egemen kýlýnmasý gerekmek- 
tedir. 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.”



baþýna 2. 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, yurtdýþý 
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 önümüz- 
deki 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 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 Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 
konuþmasýna Genel Kurullarýmýzýn, mesleðimizi 
uygulayarak bilimi ve teknolojiyi halkýmýzýn hiz- 
metine sunmak ve emeðimizin karþýlýðýnda insanca 
bir yaþam düzeyine kavuþmak isteyen biz mühendis, 
mimar ve þehir plancýlarýnýn, sorunlarýmýzýn üstesin- 
den gelmek için ihtiyaç duyduðumuz umut ve inanç 
ortamýnýn yaratýlmasýna, örgütlülüðümüzün geliþme- 
sine ve güçlenmesine katkýda bulunacaðýna olan  
inancý belirterek baþladý.
Konuþmasýnýn devamýnda ;”Ülkemizde özellikle 
80'li yýllardan beri kapitalist küreselleþmeye uyum 
adýna uygulanan politikalar, uluslararasý sermayenin 
direktifleriyle 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 örgütlülüðümüzü güçlendirmeyi, ortak 
politikalarýmýzý belirlemeyi ve ortak mücadeleyi 
örgütlemeyi ve örgütlenmemizi güçlendirmeyi 
zorunlu kýlmaktadýr “dedi.

 Mehmet Soðancý konuþmasýnýn bir bölümünde 
þunlarý belirtti.
“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
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Þube Yönetim Kurulu 

Baþkanýmýz R.Erhan 

KUTLU'nun yapmýþ ol- 

duðu konuþma aþaðý- 

dadýr.

Hepinizi Yönetim Kuru - 
lumuz ve þahsým adýna 
sevgi, saygý ve dostlukla 
selamlarým. Genel Kur- 
lumuzun üyelerimize, mesleðimize olduðu kadar 
halkýmýza ve ülkemize de yeni kazanýmlar ve yeni 
açýlýmlar getirmesini diliyorum. Geçmiþ dönemde 
yapýlan çalýþmalarý hepimiz birlikte izledik. Bunlara 
katký koyan gerek yönetici arkadaþlarýmýza, gerek 
çalýþanlarýmýza, gerek meslektaþlarýmýza, gerekse 
bunlarýn oluþmasýnda çok büyük destek veren bilim 
ve sektör insanlarýna da teþekkür ediyorum.

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 sahalarýn kullaným haklarýnýn devre- 
dilmesi, Ýpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi kararlarý, 
Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun 
Uygulama Yönetmeliðinde 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. “

TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý TMMOB'nin bu 
dönemde yaptýklarýný þöyle özetledi.
“Tüm yaþanan olumsuzluklara karþý da, 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 tarsýsýna karþý 14 
Mart Çalýþmama Hakkýný kullanma ve 1 Nisan 
eylemlilikleri, ABD, Dünya Bankasý, IMF poli- 
tikalarý ve Irak'ýn iþgaline karþý yaptýðýmýz kitlesel 
basýn açýklamalarý bunlardan yalnýzca bazýlarý. Ýlkeli 
iþbirliklerle oluþturduðumuz ve emekten ve halktan 
yana çaba gösteren tüm örgütlerle omuz omuza ve 
ama asla birbirimize omuz atmadan yan yana durarak 
Türkiye demokrasi mücadelesinin içinde yer aldýk. 
Tamamýnda TMMOB'nin kýrmýzý üzerine sarý yazýlý 
pankartýný TMMOB kadrolarý onurla taþýdý. 
Ülkemiz ve meslek alanlarýmýz üzerine düzen- 
lediðimiz etkinliklerle; insana, yaþama ve gele- 
ceðimize olan görevlerimizi yerine getirmeye ça- 
lýþtýk. Çevre Sempozyumu, Mühendislik, Ýstihdam 
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 
Bodrumda 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. Etkin- 
liklerimizin tümü kitap haline getirilerek, Kamuoyu, 
uzmanlar ve siyasi karar vericilere iletildi. 
Etkinliklerimizin  sonuç  bildirgeleri  TMMOB'nin
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Deðerli arkadaþlar, Sayýn Oda Baþkanýmýz çok geniþ 
perspektifle gerek çalýþmalarýmýza, gerek ülke 
gündemine yönelik görüþlerini sundu. Bunlarýn 
altýna herkes gibi ben de imzamý atýyorum. Bunlarla 
ilgili neler söylenebilir. Hiçbir þey tekrar tekrar 
olacak belki bazý konular ama, tekrar ifade etme- 
mizde yarar olduðunu düþünüyorum, çünkü ülkemiz- 
deki gerek siyasi, gerek ekonomik geliþmeler hepini- 
zin de bildiði gibi hiç de olumlu gitmiyor. Uygulanan 
sanayi politikalarý, bilim ve teknolojiyi dýþlayarak 
ucuz iþgücünü sanayinin neredeyse tek temel aracý 
haline getirmiþtir. Sanayi yatýrýmlarý düþtüðü gibi 
istihdam açýðý da gittikçe büyümektedir. Yaþamýn ve 
üretimin içinde olan biz mühendisler,   bu gerçekleri 
görüyor, ve yaþýyoruz.

Bunun yanýnda en büyük faktörlerden birisi, 
çalýþanlarýn reel gelirleri azalmýþtýr, resmi söylem- 
lerde bir büyüme söz konusudur. Özellikle geçtiðimiz 
yýllara yönelik ama ne yazýk ki istatistiklere de 
baktýðýmýzda ülkemiz neredeyse üretim kabiliyetini, 
yeteneðini kaybetmek üzeredir. Olduðu gibi ithalat 
üzerinden bir ihracata yönelik üretim modeli 
uygulanmaktadýr. Bu durum da tabii diðer çalýþan- 
larla birlikte bizlere de oldukça, üyelerimize de 
yansýmaktadýr. Üyelerimizin istihdam düzeyleri 
azalmaktadýr. Birçok üyemiz de meslek dýþýnda 
çalýþmaya itilmekte, çalýþan arkadaþlarýmýz çalýþ- 
malarýn yanýnda mesleki tatminsizliklerle karþýlaþ- 
maktadýr. Düþük ücretlerle ve hiç de iyi olmayan 
çalýþma ortamlarýnda çalýþmaya neredeyse mahkum 
edilmektedir. 

Son günlerde gündemden belki düþtü ama, AB uyum 
yasalarý çerçevesinde uygulanan çeþitli düzenleme, 
talimat ve direktiflerle birçok uyum zorluklarý ortaya 
çýkmakta. Özellikle belirli ölçekteki firmalar ithal 
edilen kalitesi ve maliyeti düþük ürünlerle rekabet 
edememektedirler. Bir yandan yerli ürün ve 
makinalar için kýsýt ve denetleyici direktifler 
konurken diðer yandan denetimsiz bir ithal ürün ve 
makina akýþýyla haksýz rekabet  sanayimizde,  
özellikle   imalat   sanayimizde  yaratýlmaktadýr.  Öz

kaynaklarýmýzýn kullanýlmasýndan neredeyse tama- 
men vazgeçilmiþtir. 

Bu konularý hepiniz biliyorsunuz, kýsaca özetledim. 
Diyeceksiniz ki, hal ve durum böyleyken özellikle 
siyasal iktidarlarýn veyahut da bizi yönetenlerin en 
büyük birinci görevi bu tür sorunlara çözüm bulmasý,  
hem ülkemizin, hem de özellikle yaþayan halkýmýzýn 
refah seviyesini yükseltmesi için çalýþmalarda bulun- 
masýnýn esas görevi ve bilincinde olmasý gerektiðini 
biliyoruz. 

AKP Hükümeti ülkemizin sosyoekonomik bunalýmý 
bu þekilde oluþurken kamusal kaynaklarýn talaný ile 
halkýný yoksullaþtýran, mevcut sömürüyü perde- 
lemeye çalýþmaktadýr oluþturulan birtakým yapay  
gündemlerle. Böylesi bir gerçeklik içersinde türban 
diðer tüm sorunlardan, konulardan ve baðlantýlardan 
kopararak sanki özgürlük olarak toplumumuzun 
önüne dayatýlmýþtýr. Bu tasarý gündeme geldiði 
günden beri toplumda bir ayrýþma, bölünme ve 
çatýþma, kutuplaþma aracý olarak kullanýlmýþ ve 
çatýþma potansiyeli ortaya çýkmýþtýr. 

AKP bu yasayý özgürlükten yana olmak ya da karþý 
olmak arasýna sýkýþtýrmak istemektedir. Özgürlükten 
ve demokrasiden bunlar eðer bahsediyorsa, biz de 
diyoruz ki, “Gelin o zaman her kiþi ve her kesim için 
özgürlük getirecek, anti demokratik yasalarý ortadan 
kaldýracak yeni bir Anayasa çalýþmasýný toplumun 
tüm örgütleri, kesimleriyle birlikte tartýþalým, oluþ- 
turalým ve hayata geçirmeye çalýþalým.” Ama 
hepimizin bildiði gibi, ne yazýk ki siyasi gündemde 
bunlar yok, deðerli arkadaþlarým.

Öte yandan, gerek Odamýzýn çalýþma faaliyetleri, 
gerek bilimin hýzlý þekilde dünyada ilerlemesi ve 
biliþimle teknolojideki son geliþmelerle sürekli iler- 
liyor. Bunlarý takip etmemiz gerekir, bunlar bizim 
mesleðimizin en önemli unsuru, bunlarý hayata geçir- 
memiz gerekir, diye düþünüyorum. Bunlarý yapmaya 
çalýþýrken tabii beklentiler de büyüyor. Hem  biraz  
önce  deðerli  arkadaþlarýmýzýn  konuþmasý, hem Oda
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Baþkanýmýzýn da konuþmada belirttiði gibi, hem 
faaliyetlerimiz artýyor, hem de birtakým beklentiler 
hem mesleðimiz açýsýndan, hem de demokrasi açý- 
sýndan beklentilerdeki çýta da yükseliyor.

Teknolojideki ilerlemeyi ve onun yarattýðý deðiþimi 
durdurmak mümkün deðil tabii ki arkadaþlar. Ancak 
biz burada önemli olan bu deðiþimin tüm canlýlar için 
iyi yönde olmasýný saðlamak, sadece bugünü 
kurtarmak deðil, gelecek kuþaklar için de çok önemli 
olduðunu düþünmek zorundayýz. Bu bakýmdan 
insanlýðýn ortak ürünü olan bilimin ve teknolojinin 
insan yararýna, toplum yararýna kullanýlmasýný 
saðlamak gerektiðini biliyoruz. Biz mühendislerin en 
büyük görevinin de bu olduðunu düþünmek zorun- 
luluðu var, diye düþünüyorum. 

Mühendislik mesleði ülke ekonomisini ve insan 
yaþamýný doðrudan etkileyen bir meslektir. Bu 
nedenle mühendislerin çok iyi eðitilmiþ ve yetiþti- 
rilmiþ olmalarý zorunluluðu vardýr. Yalnýz teknolojik 
boyutta sýnýrlý olmayan yaptýklarýmýzýn topluma ve 
çevreye neler getirebileceðini düþünerek yaþadýðýmýz 
ve mesleðini yürüttüðümüz toplumu ve çevreyi iyi 
tanýmamýz gerekmektedir. Toplumun yeni dönüþüm- 
lerinde biz mühendislerin önemli rolleri bulunmak- 
tadýr. Mühendislik konularý yaný sýra, insan ve 
toplumu daha iyi anlayýp toplum sorunlarýna daha 
rasyonel çözümler üretebilmeliyiz. Sanayi devri- 
miyle birlikte ortaya çýkan üretim toplumu, 
teknolojik geliþme ve hýzlý nüfus artýþýyla birlikte 
bugün büyük ölçüde tüketim toplumuna dönüþ- 
müþtür. Bu deðiþim toplumun gereksinimlerini de 
beraberinde deðiþtirmiþ, toplumun mühendislik 
hizmetlerine duyduðu gereksinimler de artmýþtýr. 

Mühendislerin topluma sürdüðü hizmetler hem 
sayýca, hem de çeþit olarak artmýþtýr. Demin de ifade 
etmeye çalýþtýðým gibi, bununla beraber bizden 
beklentiler, özellikle Odamýzdan beklendiler de gün 
geçtikçe hem üyelerimiz, hem de toplum ve kamu 
tarafýndan çoðalmaktadýr. Biz bunlarý daha da ileriye 

götürmek zorundayýz. Bunun için de en büyük 
etkenlerden birisinin eðitim olduðunu biliyoruz. Bu 
bizim Oda çalýþma programýmýzda meslek içi eðitim- 
lerle olsun, yaptýðýmýz kongre, kurultay, seminer, 
söyleþilerle olsun, hayata geçirmeye çalýþýyoruz. 
Ama bunlarý bir yerde daha da arttýrmak, daha da 
kurumsallaþtýrmak, arkadaþlarým da söyledi, ensti- 
tüye dönüþtürmek durumundayýz.

Bir hususu söyleyerek bitireceðim. Bu konuda 
eðiticilerin daha da çok arttýrýlmasý, daha da 
geniþletilmesi, özellikle üniversitelerimizden ve 
bilim insanlarýnýn yaný sýra sektörde çalýþan uzman 
meslektaþlarýmýzýn da bunlara katýlýmda bulunmasý 
gerekiyor. Belki bu mevzu veyahut da konuþmalar 
ilerletilebilir ama söylendi, anlatýldý, genç nesillere, 
öðrenci arkadaþlarýmýza, öðrenci komisyonlarýmýz 
vasýtasýyla genç meslektaþlarýmýza biz hem bu 
bilimin oluþturduðu teknolojideki yeni geliþmeleri 
anlatmak, bunun yanýnda Odamýzý ve ülke gerçek- 
lerini de gündeme ancak böyle getirebiliriz diye 
düþünüyorum. Onun için bu usta eðitimci, uzman 
eðitici arkadaþlarýmýza daha fazla gereksinim var. 
Herkes bu konuda elini taþýn altýna atmasýn, elinden 
geldiði kadar yaptýklarýný daha da ileriye götürmek 
üzere bu çalýþmalarda görev alacaklarýna inanýyo- 
rum. 

Genel Kurulumuzun iyi kazanýmlar, iyi açýlýmlar 
getirmesi dileðiyle hepinizi sevgi ve saygýyla 
selamlýyorum.

Odamýzýn
Vermesini Ýstediðiniz

Eðitimleri
Þubemize Bildiriniz.
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