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Dünyayı kendi hegemonyası altına almak isteyen küresel sermayenin, gerektiğinde askeri işgaller
boyutuna varan azgın saldırıları ile hak hukuk tanımadan, insan hak ve özgürlüklerini hiçe saydığı bir
süreçte yaşıyoruz.
Bu süreçte, tüm dünya, küresel sermayenin hâkimiyetinde dikensiz gül bahçesine dönüştürülmek
isteniyor. Ulus devletler dâhil her şey, ya ona tabi kılınarak uyumlu hale getiriliyor ya da işlemez hale
getirilip yok ediliyor. Kapitalizmin temel kurallarından biri olan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
kuralı, tüm insanlığı ve insana dair her güzelliği ezerek, yok ederek tüm açıklığı ve çıplaklığıyla yaşanıyor.
11 Eylül 2001‘de yapılan saldırılar sonrasında, ABD Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) geliştirdi.
Afganistan, Irak işgalleri, İsrail - Filistin çatışmaları, İsrail‘in Lübnan‘a saldırısı başta olmak üzere,
Ortadoğu‘da oluşan kan gölünde 3 milyon kişi öldü. Tüm coğrafya bir savaş, terör, karmaşa ve belirsizlik
ortamına sürüklendi. ABD’nin bölgeye ilişkin emperyalist politikaları nedeniyle fiilen üçe bölünen Irak’tan
sonra bu politikaların uzantıları, ülkemizde de benzer etkiler yaratmaya başladı.
ABD’nin Irak’tan çekilmeye başlayıp, işgal askerlerini, kendisi için stratejik olarak daha önemli olan
Afganistan-Pakistan hattını korumaya almak için Afganistan’a kaydırması planları sürecinde, Türkiye’ye
bölgesel olarak biçilen misyon gereği, iktidarın ABD’nin Ortadoğu ve Kafkaslarda çıkarlarını koruyan bir
bölgesel oyuncu rolünü üstlenen, neo-Osmanlıcı bir dış politika hattına girdiği açıkça görülmektedir.
Emperyalizmin Irak ve Afganistan’dan sonra Tunus, Fas, Libya, Lübnan, Somali, Sudan`ı son olarak da
Suriye ve İran’ı hedef seçen politikalarına ülke olarak alet ediliyoruz. Bölge halklarının aleyhine olan bu
mevcut durum, emperyalist ülkelerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Ülkemiz, Ortadoğu`ya yönelik
emperyalist senaryolar üzerinden bölgede siyasallaştırılan etnik gerilimlere dâhil edilmektedir.
İzlenen politikalar, aynı zamanda emperyalizmin Ortadoğu‘ya yönelik ideolojik-kültürel savaşının da bir
parçasıdır. Küresel sermayenin yönelimleri ile bütünleşmiş bir İslamcılık doğrultusundaki gelişmeler
sonucunda inşa edilmeye çalışılan ‘yeni Türkiye‘ bir model ülke konumundadır.
Arap baharı adı altında nedense sadece ABD’ye muhalefet eden ya da etme potansiyeli olan ülkelerde
meydana gelen toplumsal olaylar, iç savaş ve karışıklıklar, askeri müdahalelerle etkisizleştirilen,
güçsüzleştirilen veya değiştirilen iktidarlar aracılığıyla Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya BOP’nin adım adım
uygulandığını ve bu süreçte hükümetin de aktif roller üstlendiğini görmekteyiz.
Uzunca zamandır ‘komşularla sıfır sorun‘ adı altında yürüttüğü politikayla ‘bağımsız bir çizgi‘
izlediğini ifade eden ve İsrail’e karşı olduğu izlenimi vermeye çalışan iktidar, Füze Kalkanı‘na onay
vermenin yanı sıra izlediği diğer politikalarla gerçek yüzünü göstermiştir. Bu politikalarla neredeyse tüm
komşularımızla eski sorunların üzerine yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Ülkemizi Ortadoğu’da askeri
maceraların içine sokacak politikalar izlenmektedir.

Dünyada yaşanan bu sürece paralel olarak Ülkemiz, bugün, Neo-liberalizm ya da küreselleşme olarak
adlandırılan küresel kapitalizmin ekonomik, siyasal, sosyal politikalarının hiçbir kısıt ya da koşul
olmaksızın uygulama görevini seve seve üstlenmiş bir iktidar aracılığıyla yürütülen siyasal İslam esaslı
gericilik programının talan ve uygulama alanıdır.
Türkiye‘nin bu küreselleşme dönemine entegrasyonu projesi 24 Ocak 1980 kararları ile ilan edildi. 12
Eylül 1980 müdahalesi, bu görevi yerine getirdi. Ülke ekonomisi, başta IMF ve Dünya Bankası olmak
üzere küresel kapitalizmin küresel kuruluşlarının talimatlarına göre yönetilmeye başlandı.
Özellikle AKP‘nin iktidara gelmesi ile birlikte, 1980‘lerden beri programın bir parçası olan kamu
kuruluşlarının özelleştirilmesi çok büyük oranda tamamlandı. Ülkenin 1923‘lerden bu yana kurmayı ve
işletmeyi başardığı, büyük ölçekli sanayi kuruluşları, stratejik kuruluşlar özelleştirildi.
Gelinen noktada ülke ekonomisi rant, yolsuzluk, üretimsizlik kıskacına girdi. Sabit sermaye
yatırımlarında gerileme yaşandı. Üretimin yapıldığı ve ihracatın gerçekleştirildiği sektörler ve genel olarak
sanayi ise, öz kaynaklardan çok, ithalata dayalı girdilere dayanan, küresel pazarlarda taşeron rolü
üstlenen bir yola girdi. Böylece üretse bile, ürettiği ölçüde dış ticaret açığını, borcunu ve dolayısıyla
küresel bağımlılığını arttıran bir sanayileşme modeli kurulmuş oldu.
Küresel kapitalizme eklemlenmiş bir avuç işbirlikçinin çıkarları dışında ülkenin, emeğin ve halkın
çıkarlarına yönelik hiçbir amaç taşımayan, rant, yolsuzluk, sadaka ekonomisi olarak adlandırılan,
Türkiye‘yi ithalat ve ucuz işgücü cennetine dönüştüren işte bu ekonomi politikalarıdır.
AKP hükümeti, parçası olduğu emperyalist politikalar gereği, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarını,
örgütlü her yapıyı dağıtarak teslim almak istemektedir. Bu bağlamda tüm muhalif güçlere karşı bir sindirme
politikası uygulamaktadır.
Kendisi gibi düşünmeyen, politikalarına muhalefet eden her kesimi, elindeki iktidar ve medya gücünü
de kullanarak bazen Ergenekoncu, darbeci, bazen bölücü, yıkıcı ilan ederek, baskı altına almaktadır.
Hakkını arayan her kesimin, doğrudan ya da dolaylı şiddet yöntemleriyle, üzerine gidilmektedir. Yaratılan
takım elbiseli bir korku cumhuriyetidir, sivil diktatörlüktür.
Hükümetin kamu idari yapısını yeniden düzenlemeye, meslek odalarını işlevsiz kılmaya ve rant
alanlarını genişletmeye yönelik olarak yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) TMMOB ve
bağlı odalarına yönelik yapısal düzenlemelerle meslek alanlarımıza ve meslek odalarına müdahale
edebilme yetkisi de içinde olmak üzere çok geniş yetkiler tanımlandı.
Yapılan değişikliklerin en önemlilerinden biri, hükümetin yerel yönetimlerin ve belediye meclislerinin
planlama yetkilerine resen müdahale edebilecek, planları yapma, yaptırma, onaylama, planlara göre
ruhsat verebilme yetkisine sahip olmasıdır.
Bir yandan demokrasi, yerel yönetimlere daha fazla inisiyatif tanıma söylemleri seçim meydanlarını
süslerken, seçimlerden sonra kurulan Bakanlığa, tüm ülkenin tapusu teslim edilip istediği yerde istediği
düzenlemeyi, yapıyı yapma, yaptırma yetkisi tanınıyor.
Önce Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile başlayan ardından 12 Eylül 2010 Referandumu’nun ardından
Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ile devam eden ve son olarak TSK daki
operasyon ile sonuçlanan çok yakın tarihimize baktığımızda AKP’nin kendi renginden bir Türkiye inşa
etme sürecinde çok önemli bir yolu kat ettiği ve hükümet olmaktan devlet olmaya evrildiği görülmektedir.

Bugün ülkemizde, demokrasinin olmazsa olmazı “güçler ayrılığı” ilkesi rafa kalkmış durumdadır.
Demokrasi sadece, % 10 seçim barajlı, lider sultasına dayanan bir siyasi parti sisteminde, seçimlerde en
fazla oyu alanın her istediğini yapabilme hakkına indirgenmiştir. Farklı görüşlerin haklarına ve
demokrasinin evrensel ilkelerine saygı göstermeyen AKP’nin etrafında, merkezileşen güç, iktidar tekeli, hiç
de tesadüfen oluşmadı. Bu merkezileşme bilinçli bir şekilde bir plan etrafında gerçekleştirildi. Yasama,
yargı, yürütmenin tümünün tek elde toplanması bir tesadüf değil bir hedefti. Şimdi merkezileşen bu gücü,
yeni bir anayasa ile meşrulaştırmaya ve hukuki bir zarfın içine koyma çabasına girişiliyor.
Elde edilen merkezi güç ile hem içeride yükselecek emek hareketlerini, gelecek endişesi taşıyan
gençliğin sesini bastırmada hem dışarıda Orta Doğu'da çeşitli askeri maceralara girişmeye cüret
edecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. Mutlak güç, mutlak yozlaşmayı ve otoriter, baskıcı, yönetimi yanında
taşıyacaktır.
Bu noktada yeni anayasa girişimi, yeni liberal serbest piyasa düzeninin anayasal statüye
kavuşturulması çabası olarak gündeme gelmektedir. “Yeni anayasa” bahsinde egemen siyaset alanındaki
bütün “uzlaşma” arayışlarının tamamen dışında kalarak, gerek doğrudan bizleri gerekse doğrudan
ülkemizi ve halkımızı kemiren liberalleştirme felsefesine güçlü bir şekilde “dur” demeliyiz.
İçeride ve dışarıda yaşanan süreçlerin doğal sonuçları olarak, ülkemiz AKP eliyle liberalleştirme ve
muhafazakârlaştırma ve bunun karşıt tepkimesi olarak milliyetçiliğin yükselişi kıskacına girmiştir. Üçü de
birbirinden korkunç etkileri olacak bu politik akımlar, insanımızı bir çıkmaza sürüklemektedir.
Dünya üzerinde sınırsız ve kuralsız hareket etme özgürlüğüne sahip sermayenin azgın saldırısından
bizim ülkemiz de nasibini almaktadır. Entegre olduğumuz, küresel sermaye, o kadar kuralsızca hareket
etmektedir ki sonunda tüm dünyayı krize sürüklemiş, krizin faturasını ise içinde bizim de olduğumuz az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ve tüm dünya emekçilerine kesmiştir.
Küreselleşme sürecinde; çalışma hızının artışı, düzensiz çalışma, çalışma yaşamında kuralsızlaşma,
artan işsizlik ve iş güvencesizliği, vb. temel sorunlar yaşanmaktadır. Bu temel sorunlar çalışanlarda;
baskıya, güvencesiz işlerde, olumsuz koşullarda çalışmalarına ve sonuçta sosyal ve psikolojik sorunlara
neden olmaktadır.
Bugün Şube etkinlik alanımızda faaliyet gösteren çoğu KOBİ’de, sendikalar kapıdan içeri sokulmuyor.
Ücretler açlık sınırının da altında. Sigortasız insan çalıştırma son derece yaygın. Sekiz saat ücret
karşılığında on iki saat çalıştırma meşrulaşmış halde. Taşeron sistemi ile kölelik düzenine geri dönülmüş
durumda. Yemekhaneler düzensiz, kirli, hijyenik değil. Yemekler besleyici değil, bazı yerlerde yemekhane
bile yok. Servis araçları uygun değil. İş Sağlığı ve Güvenliği bir maliyet kalemi olarak görüldüğü için
uygulanmamaktadır.
Bilim, teknoloji ve sanayileşme…
Bu üç kavram; dünyanın gelmişi, geçmişi, bugünü ve geleceği üzerinde rol oynayan kavramlardır. Bu
üç kavramı benimseyip, içselleştirip, geliştirip uygulayamaz iseniz bugünün dünyasında yeriniz yok
demektir.
Mühendislik mesleği; ülkemiz ve toplumun geleceği açısından büyük önemdedir, olmazsa olmazdır.
Toplumsal ve ekonomik gelişmişliğin odağında mesleğimiz vardır. Çünkü mühendislik mesleği; dünyayı
alt üst eden, üst yapıdaki statükoyu sallayan ve her iki yılda bir ikiye katlanan teknolojinin diğer adıdır.

Ancak şunu da biliyoruz: Böylesine önem arz eden bu mesleği yerine getiren biz mühendislerin
yaşam koşulları, mesleği icra etme ortamı her geçen gün daralmaktadır. Dünyamız ve ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik, sosyal, kültürel kaos ortamında mesleğimiz ve meslektaşlarımız ciddi sıkıntılar
içerisindedir.
Kamu çalışanı üyelerimiz üretim sürecinden dışlanmış, maaşları düşük, siyaset yapamaz, örgütlenme
özgürlükleri yok ama oradan oraya sürülmek kaderleri olmuş.
Özel sektör çalışanlarının iş güvencesi yok, mesaileri başlar ama bitmez. Kişisel ve aile yaşamları
yok, sadece iş yaşamı var. Taşeron sistemi her yanı sarmış. Toplam kalite derler ama odağında insana
yer yok. Yaptırılan işe göre ödenen ücretler düşük.
Küçük imalat ve büro sahipleri ekonomik sistem içerisinde boğulma noktasında.
Emekli üyeler geçim zorluğunu biraz olsun aşabilmek için kurslara giderek adeta belge koleksiyonu
yapmaktadır.
İnsana yaraşır (yakışır) iş, güvenli iştir. Oysa bu süreçte emek, üretim sürecinin sıradan bir bileşeni
olarak görülmektedir. Emeği anlamadan, ona en yüce değeri vermeden, çalışanların sağlığını, güvenliğini
ve huzurunu sağlamadan endüstriyel demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
Bu sürece dur diyebilmek, saldırıları göğüsleyebilmek için TMMOB’ nin önderliğinde, meslek temelinde
bir araya gelmiş, çok bileşenli, değişik ekonomik ve sosyal konumlara sahip üyelerimizle birlikte
mücadeleye devam edilecektir.
Dün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de;


ABD‘nin ve tüm emperyalistlerin halkları birbirine kırdırma politikalarına ve işgallerine, ABD‘nin

Suriye, İran başta olmak üzere bölge ülkeleri ve halkları üzerinde uyguladığı tüm baskılara ve savurduğu
tehditlere karşı çıkacağız.


1919‘da Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve Cumhuriyetimizin kurulması ile sonuçlanan, 68‘lerde

yeniden alevlenen, 78‘lerde devam eden Emperyalizme karşı Bağımsız Demokratik Türkiye mücadelesine
meslek alanlarımızdan yola çıkarak ülke gerçeklerini sorgulayan tavrımızla, katkı ve destek vereceğiz.


Ülkemizde Kürt sorununun barışçı ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için diğer emek; meslek

örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte ortak çaba harcayacağız.


Gerek Türkiye‘de gerekse diğer ülkelerde, ABD‘nin ve tüm emperyalistlerin politikalarının bir

parçası, bileşeni, uygulayıcısı olan girişimlere karşı çıkacak; yurtta ve dünyada barışı, dünya halklarının
kardeşliğini savunacağız.


Demokratik, bilim ve teknoloji temelinde sanayileşmiş bir Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bilim ve teknolojiyi savunurken üretimin en temel öğesi olan insana zarar verilmesine, içinde üretimi
sürdürdüğümüz, geçmişten miras aldığımız ve geleceğe olduğu gibi bırakmak zorunda olduğumuz
çevrenin tahrip edilmemesi için kavgamıza devam edeceğiz.
Bu yük ağır, bu sorumluluk büyük. Ancak bizler, birlikte tasarlayan, birlikte üreten ve birlikte paylaşan
üyelerimizin çok değerli destek ve katkılarıyla, örgütüne omuz vermesiyle bu sorumluluğu alıyoruz.
Mesleğimizin, ülkemizin, halkımızın ve üyelerimizin temel çıkarları için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu
irade, bu özgüven bizlerde var.

Çalışma Anlayışımız ve İlkelerimiz
TMMOB, MMO ve MMO Adana Şubesi;


Mesleki demokratik kitle örgütüdür.



Demokrat ve yurtsever karakterdedir.



Emekten ve halktan yanadır.



Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.



Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.



Barıştan yanadır, insan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.



Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.



Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.



Şube örgütü demokratik merkeziyetçi bir anlayışla yönetilecektir. İşyeri Temsilcileri, İl – İlçe
Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul
edilir.



Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların Şube örgütü
tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm
mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.



Şube örgütünün var olan potansiyelini açığa çıkarıp harekete geçirebilmek ve etkin kullanabilmek için
Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlikte çalışacaktır. Ayrıca çalışanlarımızın etkin
katılımları sağlanacaktır.



Kamu çıkarlarını korumak, mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak Şubemizin vazgeçilmez
görevidir.



Ekonomik, politik, teknolojik vb. alanlarda tam bağımsız bir ülke ve ulusal sanayinin geliştirilmesi için
çalışılır. Ülkemizi on yıllardır bir felakete sürükleyen küresel sisteme entegrasyon ve rant ekonomisine
karşı üretim ekonomisi mücadelesi sürdürülür.



Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak
özgür düşünce ortamı, yani demokrasi savunulur. Şubemiz demokrasi mücadelesi içerisinde aktif rol
alır.



Ülke ve bölge gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için
mücadele edilir. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.



Oda Merkezinde alınacak kararların oluşmasında katılım ve görüş üretilmesine özen gösterilir.



Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe ulaştırmak yönetim anlayışımızın
bir parçası olacaktır.



Klasik değil, Şube üyelerinin her anlamdaki bilgi ve birikimlerini ve şubemizin tüm olanaklarının en
verimli şekilde ortaya çıkartılabileceği, "Birlikte Üretme, Karar Süreçlerinde Yer Alma Ve Birlikte
Yönetme" ilkesi çerçevesinde, dinamik bir yönetim anlayışı sürdürülecektir.

1. Örgütlenme ve Oda-Üye İlişkileri
 Üyelerimizin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esas olacaktır.
 Var olan örgütlülük düzeyimizi gelecek on yılları düşünerek daha da arttırmak istiyoruz. Bu bağlamda;
Şube Danışma Kurulu, İl/İlçe ve İşyeri Temsilciliklerinin, makro politikaların oluşturulması ve uygulanması,
Oda-üye, Oda-işyeri ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bağlamında çalışması sağlanacaktır.
 Tüm meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yapacakları
mücadeleye destek verilecek, onlara önderlik edilecektir.
 Endüstri/İşletme Mühendislerinin kendi odalarını kurmaları için örgütlülük düzeylerinin yükselmesi
yönündeki uğraşlarına geçmişte olduğu gibi destek verilecektir.
 İl-İlçe temsilciliklerinin kurumsal temsil yetkisini güçlendireceğiz. Mesleki, teknik ve eğitim çalışmalarını
temsilciliklere artan oranda aktaracağız. İl-İlçe temsilcilikleri kendi sorumluluk alanlarındaki işyeri
temsilcilikleri ile irtibat halinde olacak, çalışmaları koordine edecektir.
 Üyenin yoğun olduğu özel ve kamu işyerlerinde işyeri temsilcilikleri oluşturmaya devam edeceğiz. İşyeri
temsilcilerinin Şube ile üye arasında iletişimin sağlanmasında, sorunların Şubemize iletilmesinde ve
çözümünde etkin olmasını sağlayacağız. İşyeri temsilciliklerinin işyeri ziyaretlerini örgütlemesi ve Şube
faaliyetlerini üyelere aktarımında öncü olması sağlanacaktır.
 Mesleğinde uzman ve profesyonel, yaşamın her alanında üreten üyelerimizin bilgi ve deney
birikimlerinin Oda çalışmalarına yansıtılması amacıyla uzmanlık komisyonları oluşturularak katılım
mekanizmaları etkili biçimde çalıştırılacaktır.
 Şube komisyonlarında yapılan çalışmaların kalıcı olmasını sağlayacak, komisyon üyelerinin
üretkenliklerini destekleyecek ve yapılan üretimleri yayınlar aracılığı ile örgüte duyuracağız. Komisyonları
oluştururken; ülke gündemini, toplum yararına yönelik çalışmaların organize edilmesini ve üye taleplerini
göz önüne alacağız.
 İşsiz üyelerimize iş bulunması çalışmalarına devam edilecektir.
 Şube örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün örgütlü bir şekilde harekete geçirilmesi
gerektiğinden yola çıkılarak üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması için tüm iletişim kanalları açık
tutulacaktır.
 Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odamıza katkısının
daha nitelikli olduğu gerçeğinden hareketle, MMO’nın üyelerce “ üye olunması gerekli” bir kurum olarak
görülmesinin sağlanması anlayışı sürdürülecektir.
 Bu bağlamda, kayıtlı üyelerimizin iletişim bilgilerinin kontrolü, sanayinin pek çok alanında odamıza
kayıtlı olmayan meslektaşlarımızın tespiti için tarama yapılarak, üyelikle ilgili işlemleri kolaylaştıracak
yöntemlerle Şubemiz etkinlik alanında üye sayımız arttırılacaktır.
 Gelecekte Odamızın üyesi ve yöneticisi olacak öğrenci üyelerimizle ilişkilere ve örgütlenme
çalışmalarına özel önem verilecek, yüksek formasyona sahip iyi bir mühendis olmanın yolunun iyi bir
eğitimden geçtiğinden hareketle mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

2. Mesleki Eğitim, Büro Ve Teknik Hizmetler
2.1. Mesleki Eğitim
 “Tasarlayan, üreten, ürettiğini sorgulayıp yeniden üreten”, bu döngüyü bilinçli takip eden, üretmenin
verdiği hazla kişisel ve mesleki tatmine ulaşmış, hoşgörülü, üretenlere saygılı, yaşama eleştirel gözle ama
kırıp dökmeden bakan, görüş, düşünce ve inanç gibi üst yapıları üretim altyapısı üzerinde şekillendiren ve
böylece kendi içinde tutarlı olabilen mühendislerin yetişmesi için meslek içi eğitimlerine katkıda
bulunacağız.
 MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirme çalışmaları etkin ve yaygın olarak sürdürülecek,
bu tür eğitimler temsilciliklerde daha yaygın yapılacaktır.
 Ayrıca, sanayide çalışan her kademedeki işçi, usta, teknisyen vb. insan gücünün meslek içi eğitiminin
sağlanması için bugüne kadar başarılı bir şekilde yapılan çalışmalar sürdürülecektir.
 Eğitim konularının belirlenmesinde Üye talepleri dikkate alınacak, seminerlerde güncel mesleki bilgiler
verilecektir.

2.2. Kongre, Söyleşi ve Panel Etkinlikleri
İnsanların yaşama ve çalışma hakkı, insan haklarına, sosyal devlet ilkesine saygılı olan çağdaş ve
demokratik toplumlarda en başta gelen haklar arasındadır. Anayasamızda;
 “Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğu”,
 “Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının olduğu” ve
 Devletin, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak zorunda olduğu
belirtilmiş, iş sağlığı ve güvenliği hakkı ülkemizde anayasal güvenceye kavuşturulmuş ise de, meydana
gelen iş kazalarının sayısına bakıldığında bu hakkın korunabildiği söylenemez.
Bu gerçekten yola çıkarak ilgili tarafları bir araya getirmek, tartışma platformu hazırlamak ve çözümler
üretmek amacıyla; 2015 yılında, ulusal düzeyde organize ettiğimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresinin
8. si yapılacaktır.
Ayrıca “meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak ülke ve toplum yararları doğrultusunda politika
üretmek” ilkemiz bağlamında mesleki, ülke sorunları ve çözüm önerileri konusunda söyleşi ve panel
etkinlikleri düzenlenecektir.

2.3. Büro Ve Teknik Hizmetler


Şubemizde sürekli artan çalışan sayısının çalışmalarımızdaki etkinlik, verimlilik ve başarıyı

arttırdığı gibi dikkat edilmez ise sıkıntılar yaratacağının da bilincindeyiz. Şubeyi yönetme politika ve
uygulamalarımızı bu bağlamda geliştireceğiz.


“Sıfır hata ile çalışmak” hedefi doğrultusunda 22. dönemde de, insan ve maddi kaynaklarımız en iyi

şekilde değerlendirilerek etkin ve yeterli hizmet üretilecek, çalışanlarımız, bilgi ve deney birikimlerinin
arttırılması yönünde meslek içi eğitime tabi tutulacaktır.


Şubemiz ve temsilciliklerde büro otomasyonu ve yürütülen teknik hizmetlerin daha da

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

2.4. Mesleki Denetim Uygulaması


Meslek alanlarımızın düzenlenmesi ile ilintili tüm yasal süreçlere bilimsel ilkeler, mesleki

birikimlerimiz ve kamu çıkarları temelinde müdahil olacağız ve kamuoyu yaratmak için uğraş vereceğiz.


Meslek alanlarımızda standartların yerleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceğiz.



Üyelerimiz arasında haksız rekabetin önlenmesi, ortak anlayışların yerleşmesi, teknik esaslara

uyulması ve uygulamada meslek etiğinin gözetilmesi konusunda gerekli önlemler alınacaktır.


Kamu adına, tarafsız, objektif, teknik standartlara uygun gerçek mesleki denetimleri meslek

odalarının yapabileceği gerçeğinden hareketle ilgi alanımıza giren alanlarda yetki alma konusunda
yapılacak merkezi çalışmalara destek verilecektir.

3. Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler
Şubemizin firma, kurum/kuruluş, siyasi parti vb. kurumsal ilişkilerinde Odamızın bağımsızlık ilkesinin
zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilecektir.
Bölgemizin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla işbirliği yapılacak, ancak “kamu
çıkarlarını korumak” hedefini zedeleyecek veya Şubemizi çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak
hiçbir ilişkiye girilmeyecektir.
Bu bağlamda geçmiş dönemlerde olduğu gibi;


TMMOB’ ye bağlı diğer Oda birimleriyle TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu önderliğinde

örgütsel iletişimi geliştirerek “birlikte üretmek, birlikte paylaşmak” anlayışı çerçevesinde tüm çalışmalara
aktif katkı konulacaktır.


Kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek odaları, sendikalar ve demokratik kuruluşlarla ortak amaç

ve paydalarda güç ve eylem birliktelikleri oluşturulacaktır.


Yaşanılası bir kent özlemimiz doğrultusunda Şubemiz etkinlik alanındaki yerel yönetimlerle sağlıklı

ve kurumsal işbirliği temelinde çabalarımız sürdürülecektir.


Bilim - teknoloji ilişkisi ve bilim adamı-mühendis işbirliğinin öneminden hareketle. bölgemizde yer

alan üniversitelerle bilgi paylaşımı temelinde etkinlikler yapılacaktır.


Düşüncelerimizi kamuoyuna iletmek, üyelerimizin sorunlarını yerel ve genel ölçekte yetkililere

duyurmak için yerel ve ulusal basınla diyaloğumuz sürdürülecektir. Bu bağlamda; mesleki uzmanlık
alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, demeç verme, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma
çalışmalarını yürüteceğiz.

4. Basın - Yayın Çalışmaları


Şubemizce düzenlenecek kongre, söyleşi, seminer, kurs vb. etkinliklerin sonuçları gerektiğinde

kitap haline getirilip üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.


Şube Bültenimiz 2 aylık periyotlarda bastırılıp üyelerimize, kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

5. Sosyal Kültürel Etkinlikler
İnsanların üç yaşam biçiminden (iş-aile-kişisel) en az ikisini dengede tutmalarının gerekli olduğundan
hareketle; bugüne kadar düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler (Geleneksel geceler, doğa ve kültür
gezileri, tiyatro, indirimli anlaşmalar, vb.) çeşitlendirilerek yapılmaya devam edilecektir.

