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Değerli Üyemiz,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı on dokuz Odamızın Yönetim Kurulu Başkanları,
Türkiye’nin önemli bir tarihsel süreçten geçtiğini vurgulayarak meslek-meslektaş-ülke-kamu-halk yararı
bütünlüğünde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik ruhuyla meydanlarda haykırmalı
lar dediler. Bundan hareketle, mühendis, mimar ve şehir plancı ları nı n hakları nı ve mesleğ imizin onurunu
savunmak, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, bir arada yaşama taleplerimizi ve ülkemizin geleceğine
yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek üzere Ankara’da TMMOB Mitingi yapma kararı aldılar.
15 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşen ve Şubemiz etkinlik alanındaki Üyelerimiz, öğrenci Üyelerimiz ve
ailelerinin yüksek bir katılımıyla gerçekleşen TMMOB Mitingine ait haberlerimizi bültenimizin sayfalarında
bulabilirsiniz.
Mart, nisan ve mayıs aylarında yoğun bir etkinlik temposu yaşadık. Bültenimizin bu sayısındaki sayfalarda
haberlerini göreceğiniz bu etkinliklerin sonuncusu, her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ve bu sene
XX.’si yapılan Bahar Konferansları idi. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen konferansımıza bu sene de konularında uzman, birbirinden
değerli firma - kurum yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katıldılar. Üyelerimizin ve makina
mühendisi adayı öğrencilerimizin yapılan konferanslara yoğun katılımla ilgi göstermesi bizleri çok memnun
etti. Bu vesile ile buradan başta Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.-Ing.
Ahmet CAN’a, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet CİHAN’a olmak üzere üniversitedeki
tüm hocalarımıza da verdikleri emekten dolayı teşekkülerimizi sunuyoruz.
Sanayide, kurum ve kuruluşlarda çalışan Çorlu ve Çerkezköy bölgelerindeki meslektaşlarımız için Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı düzenledik. Firmalardan Kurum ve Kuruluşlardan her düzeyde yoğun bir katılım olması bizleri çok sevindirdi. Çerkezköy’de de
gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonlara her seferinde daha da önem vererek tüm etkinlik alanımıza taşıyoruz.
Sanayide çalışan üyelerimizin ihtiyacı olan eğitimlerin gerçekleşmesi yönündeki çalışmalara da ağırlık
vermekteyiz.
Odamızın Makina Mühendisliği öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Öğrenci Üye Kurultayının 7.’si
mart ayı sonunda gerçekleşti. Bu etkinliğe Şubemizin Öğrenci Üyelerinden de bir grup katılım yaptı. Odamız
Öğrenci Üye örgütlülüğünün düşünsel ve örgütsel düzeyini geliştirmek ve geniş bir alana yayılan sorunlarını
tartışmak, sonunda çözüm önerileri üretmek amacıyla öğrencilere yönelik gerçekleşen bu tip etkinlikleri çok
önemsemekteyiz. Geleceğimizin teminatı öğrenci kardeşlerimizin tüm platformlarda bir araya gelmeleri
konusunda her türlü desteği Şube olarak da vermeye devam edeceğiz.
Değerli Üyemiz,
Biz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Üyeleri olarak büyük bir aileyiz. Bizlerle doğum, evlilik gibi
mutluluklarınızı, vefat gibi acılarınızı paylaşın ki bu bilgileri mesajlarla ya da bültenimiz vasıtasıyla tüm
üyelerimize duyuralım. Mutluluklarımızı ve acılarımızı paylaşalım.
Tüm Üyelerimizin katılımıyla birlikte üreterek, birlikte karar alarak örgütlü gücümüzün daha da artması
dileklerimizle.

Şube Yönetim Kurulu
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OTUZ BİN MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISI, ANKARA`DA
TALEPLERİNİ HAYKIRDI
“Söyleyin dağlara rüzgâra
yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya”
Türkiye'nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları, "Haklarımız, geleceğimiz,
halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı'nda buluştu. Otuz
bin kişinin katıldığı mitingte MMO, onbeş bin kişilik kortejiyle ve coşkusuyla alana damga vurdu.
15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren TMMOB`ye bağlı 23 odanın pankartları altında Tren
Garı`nda toplanmaya başlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle meslek alanları
üzerinden Türkiye`nin sorunlarına dikkat çektiler.
Bandista`nın müzikleri eşliğinde mitingi alanına giren coşkulu kalabalık, sloganlarla "Eşitlik,
özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama" taleplerini dile getirdi.
Miting, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı`nın konuşmasının ardından Sevinç
Eratalay konseriyle sona erdi.
Şubemiz etkinlik alanından Odamız üyesi ve ailelerinden iki yüz kişiye yakın bir katılım oldu.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın miting konuşması şöyle:
Bütün taşlar gibi vakarlı,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanları gibi battal, ağır
ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz.
Arılar gibi hünerli hafif,
sütlü memeler gibi yüklü,
tabiat gibi cesur
ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda değil,
bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
İnsanlar, ah, benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi,
Halbuki açsınız,
etle, ekmekle beslenmeğe muhtaçsınız.
Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,
göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.
İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
antenler yalan söylüyorsa,
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yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı,
ses yalan söylüyorsa,
söz yalan söylüyorsa,
ellerinizden başka herşey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.
(Nazım Hikmet)
Bugün burada dostların arasındayız.
Bugün burada güneşin sofrasındayız.
Bugün omuz başlarımız arasında boşluk bırakmamak için buradayız.
Bugün "itirazımız var" demek için buradayız.
Hoş geldiniz arkadaşlar.
Bu ülkenin aydınlık yüzlü, aydınlık beyinli, aydınlık yürekli yiğit insanları hoş geldiniz.
Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hoş geldiniz.
Mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım hoş geldiniz.
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TMMOB'nin dostları hoş geldiniz.
Emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasal partilerin, dergilerin,
çevrelerin, platformların yöneticileri, üyeleri, "Bugün hepimiz TMMOB'liyiz" demeye gelenler hoş
geldiniz.
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Önce hepimiz hep birlikte görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulakları açmak için flamalarımızı,
şapkalarımızı sallayarak, ıslıklarımızla, ses çıkararak hep birlikte haykıralım. Görsünler, duysunlar:
İtirazımız var yaşananlara, itiraz ediyoruz!
Evet, Sevgili Arkadaşlar
Nazım'ın da şiirinde söylediği gibi bu bezirgan saltanatının bitmesi için buradayız.
Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı savunmak için buradayız.
Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi için buradayız.
Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunmak için,
Kahrolsun emperyalizm demek için buradayız.
Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamak
için,
Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yoldan çözümü için buradayız.
Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için,
Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için, özerk ve demokratik üniversite için,
Demokratik, parasız eğitim hakkımız için,
Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için buradayız.
Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya "hayır" demek için
İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği için buradayız.
Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin yağmalanmasına "dur" demek için
Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için buradayız.
Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için,
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için,
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Bugün bu alanda söyleyecek sözümüz var...
Sevgili Arkadaşlar
12 Haziran'da ülkemiz bir genel seçim daha yaşayacak.
Ülkemizde iktidara gelen tüm düzen partileri yerli ve yabancı sermaye güçlerinin değirmenine su
taşıdılar. Halkımızın yıllarca ödediği vergilerle yapılan sanayi tesislerimizi, tarım ve tarıma dayalı sanayi
kuruluşlarımızı, enerji santrallerimizi, madenlerimizi, ormanlarımızı, doğal kaynaklarımızı yerli ve
yabancı tekellere, onlarla işbirliği içerisindeki yandaşlarına peşkeş çektiler.
Ülke sanayisini ve üretim yeteneğimizi aşındırdılar. Ekonomimizi İMF'ye, dış politikamızı ABD'ye
teslim ettiler.
Ülkemizi rant ekonomisine, sıcak paraya, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum ettiler.
Bizlere ekonomik krizleri, zamları, düşük ücretleri, işsizliği, yoksulluğu ve güvencesiz çalışmayı
bıraktılar.
Partizan uygulamalarla kamu kurumlarının içini boşaltılar. Pek çok kamu kurumunu niteliksiz, gerici,
ırkçı kadrolara teslim ettiler.
Bunlar da yetmedi; eğitim hakkımıza, sağlıklı yaşam hakkımıza göz diktiler. Paran varsa okursun,
paran kadar ilaç, paran kadar tedavi dediler.
Tek dinliliği, tek mezhepliliği, tek milliyeti, tek kültürlülüğü dayattılar. Dini siyasete alet, siyaseti
cemaate tahvil ettiler. Gericiliği, ırkçılığı örgütlediler. 12 Martları, 12 Eylülleri yarattılar. Maraş, Çorum,
Sivas, Gazi katliamlarını yaşattılar. Kürt sorununu silahla, inkar ve imha yöntemiyle, halkları birbirine
düşman ederek çözmeye çalıştılar.
Sevgili Dostlar,
Şimdi başımızda AKP iktidarı var. AKP kendinden önceki tüm iktidarlara rahmet okutuyor.
AKP iktidarı emperyalizme bağımlı sömürü düzenini dinle imanla cilalayarak piyasanın mutlak
hakimiyetini kuruyor. Üstüne üstlük bir de büyüme masallarıyla bizleri uyutmaya çalışıyor.
Bu sözde büyümeden çalışanların aldığı pay AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılına göre reel
ücretlerindeki %12.5 azalmadır. İşsizlik oranlarındaki artıştır. Sigortasız, güvencesiz çalışmadır. Şu an
ülkemizde meslektaşlarımız da dahil olmak üzere çalışabilir her beş kişiden biri işsizdir. Halkımız sadakaya
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mahkûm edilmiştir. Buna karşılık 8 yıllık AKP iktidarında gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da
büyümüş, en üst hane geliri ile en alt hane geliri arasındaki fark 8,5 kat artmıştır. İşsizlik Sigortası Fonunda
biriken 60,6 milyar Liranın yalnızca 3.7 milyarı ödenmiştir. Çalışanların maaşlarından kesintilerle
oluşturulan bu fondaki kaynaklar bile sermaye kesimlerine aktarılmaktadır.
Artık kesinlikle görülmüştür ki, AKP zengin dostu yoksul düşmanıdır. Emperyalizmin ve büyük
sermaye güçlerinin ülkemizde şimdi AKP eliyle uyguladığı düzen altta kalanın canı çıksın düzenidir.
Sevgili Dostlar,
AKP, toplumun kodlarını değiştiriyor. Referandumla birlikte 'ileri demokrasiye' geçildiği müjdesinin
ardından bunun bir 'ucube demokrasi' olduğu kısa zamanda görüldü. 12 Eylül referandumunda bunun yeni
bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek '2 Kere Hayır' demiştik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12
Eylül'ünü yürürlüğe koydu. Şimdi güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül rejimi altında yaşıyoruz.
Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor. İnterneti zapt-ı rapt altına almanın yolları aranıyor.
Herkes dinleniyor, izleniyor. Bu düzen demokrasiye değil giderek daha baskıcı-otoriter bir yöne doğru
gelişiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir.
Onların elinde yeni 'şifreler' de var. Ve ancak 'şifresi' olanlara yaşam hakkı tanınıyor. Gençlerin
geleceğini çalanlar hiç utanıp, sıkılmadan bütün bunların sorumlusu ÖSYM Başkanı için 'talebeler elini
öpmeli' diyor. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar düzeni kurdular.
AKP'nin Başbakanı, Bayındırlık Bakanı orada burada TMMOB'yi de düzene sokacağını söylüyormuş.
50 yıllık tarihimizde biz bunları çok duyduk. Ama onlar bu ülkenin mühendisini, mimarını, şehir plancısını
bilmez, anlamaz. Görsünler TMMOB'yi bugün bu alanda.
İktidarın verdiği güçle giderek küstahlaşan AKP-Cemaat Koalisyonuna karşı gerçek özgürlükler ve
demokrasi mücadelesi ise ancak buna karşı bir direniş hattının kurulması ile mümkün olabilir. Bunun adresi
bellidir, sokaktır.
Sokağın nelere kadir olduğunu son olarak Tunus'ta, Mısır'da gördük. AKP, Mısır'da Mübarek'e karşı
'sokağın sesine kulak ver' derken, emperyalizmin güdümünde 'yeni bir Mübarek rejimi' kurmaktan da geri
durmuyor. Eski Mübarek rejimi nasıl sokakta sarsıldıysa yeni Mübarek rejimi kuran AKP-Cemaat
Koalisyonunun sarsılmasının yolu da sokağın özgürleştirilmesidir. İşte sokaklardaki sesimiz halen bu
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ülkenin yegâne umududur.
Sevgili Arkadaşlar
Irak'ı 'demokrasi' ihracı için işgal eden emperyalistler, bugün de Libya'ya 'insani yardım için' bomba
yağdırıyor. İşte emperyalizmin insanlığa düşman yüzü budur. AKP de daha Meclis'ten tezkere çıkmadan
NATO gemileri ile birlikte savaş gemilerine katıldı. AKP, krizi fırsata çevirip işbirlikçi rolünü parlattı.
Emperyalizmin ve NATO'nun hizmetinde olanlar halkın hizmetinde, insanlığın hizmetinde olamazlar.
Şimdi seçim meydanlarında 'kim daha çok Amerikancı' yarışı başlatıldı.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bağımsızlık ve halkların özgürlüğü için başı dik, onurlu
duruşumuzda ısrar edeceğiz, inat edeceğiz. Che Guevara, Birleşmiş Milletler'de emperyalistlerin gözünün
içine bakarak yaptığı konuşmada 'Emperyalizm nerede görülürse başı orada ezilmelidir' diyordu.
Evet, emperyalistlere ve işbirlikçilerine 6. Filo'yu yeniden hatırlatmaktır bizim görevimiz. O yüzden
diyoruz ki, kaybettiğimiz onca canımızın aşkına tarihi geri sarmaya, yeniden yazmaya, geleceği kazanmaya
kararlıyız.
Sevgili Arkadaşlar
AKP, Kürt sorununu demokrasiyi geliştirerek çözeceğiz demişti, şimdi de Kürt sorunu "bitti" diyor.
Padişahlığa soyunanlar "bir sorun ben "var" dedim mi var, ben "yok" dedim mi yoktur" diye ferman yazıyor.
Siyasi ve askeri operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. Yasaklarla, barajlarla kurdukları barikatın
arkasına gizlenerek yaptıkları 'demokrasi ve özgürlük' vaadinin bir gerçekliği yoktur. İşte YSK kararları da
nasıl bir zihniyetle seçimlere gidildiğinin göstergesidir. Herkesin elini kolunu bağlayarak kendilerine
cennet bir memleket yaratmaya çalışıyorlar.
Kürt sorununda demokratik çözümden ve bir arada yaşamdan başka bir yol yoktur. Yıllardır denenen
yöntemlerle gelinen nokta ortadayken bunda ısrar etmek siyasi körlüktür. Ülkeyi yönetenlerin bu siyasi
körlüğü, toplumun gönül gözünü de kör etmekte, giderek halklar arasında bir çatışma zemini
güçlenmektedir.
O zaman bize düşen de kardeşlik barikatını güçlendirmek, bir arada yaşamın olanaklarını çoğaltmaktır.
Sevgili Arkadaşlar,
Bir kez daha yineliyorum. TMMOB'nin oyu 12 Haziran'da da eşitlikten, bağımsızlıktan,
emekten, barıştan, hakça paylaşımdan ve insanca yaşamdan yana olacaktır.
Şimdi soruyorum sizlere, şimdi hep birlikte oyluyoruz.
Ülkemizin tüm varlıklarını özel sermayeye peşkeş çekenlere, özelleştirmecilere oy verecek miyiz?
Ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi politikası benimsemeyen, kamusal
kaynaklara dayalı ve istihdam odaklı sanayileşme ve kalkınma politikalarını uygulamayanlara oy verecek
miyiz?
Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattıkları, yerli işbirlikçilerin uyguladıkları
"yapısal uyum ve istikrar programları"nı uygulayanlara oy verecek miyiz?
Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları üzerinden doğayı, insanımızı yok sayanlara,
madenlerimiz, jeotermal kaynaklarımız, kıyı ve ormanlarımızı yerli ve yabancı sermayeye yağmalatanlara
oy verecek miyiz?
12 Eylül düzeninin ürünü olan YÖK'ü kaldırmayanlara, eğitimde öğrenciyi müşteri olarak görenlere;
parasız, eşit, bilimsel, demokratik, fırsat eşitliğine dayalı ve anadilde eğitimi sağlamayanlara oy verecek
miyiz?
Eğitim, sağlık ve barınma hakkımızın en temel insan hakkı olduğunu kabul etmeyenlere, Kapitalizmin
emeği baskı altına alan stratejilerinin uygulayıcılarına, tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli
sendikalaşma hakkını tanımayanlara oy verecek miyiz?
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kamusal bir hizmet olarak tanımayanlara, kentsel dönüşüm adı
altında kentlerimizi yağmalayanlara oy verecek miyiz?
Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, GDO'lu gıdaların ülkemize sokulmasına izin verenlere,
çiftçimizi üretimden, tarlasından koparanlara, Ülke ormanlarını 2/B, özel ağaçlandırma vb. ad altında rant
sağlamak amacıyla talana açanlara, suyumuzu ticarileştirenlere oy verecek miyiz?
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemeyenlere,
kadın sesine düşman olanlara oy verecek miyiz?
mart - mayıs 2011
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Ülkemizi ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştıranlara, tüm dillerin, kültürlerin, inançların ve
renklerin kendilerini özgürce ifadesini engelleyenlere oy verecek miyiz?
Derelerimiz özgür akmasın diyenlere, nükleer santralları başımıza bela edenlere oy verecek miyiz?
Gençlerimizin geleceklerini karartanlara oy verecek miyiz?
Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller olmak üzere demokrasinin önündeki
tüm engelleri kaldırmayanlara oy verecek miyiz?
Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet olanlara, emperyalizm işbirlikçilerine oy verecek
miyiz?
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılarını gözden çıkaranlara, TMMOB'ye düşmanlık besleyenlere oy
verecek miyiz?
Bizim oyumuz insandan ve emekten yana olanlarındır sevgili arkadaşlar.
Sevgili Arkadaşlar
Bugün burada yeni bir yaşamın çağrısını yapıyoruz. Bu karanlık, kahpe düzene baş kaldıranlar, teslim
olmayanlar, gelecek biziz değiştireceğiz diyenler gökyüzünün altındaki güzelliğimizdir.
Sokakların, meydanların burjuva siyasetinin kirli oyunlarıyla çirkinleştirildiği bir yerde bize düşen de
elbette sokakları gerçek sahiplerinin sesiyle güzelleştirmektir.
"Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya "
(Murathan Mungan)
Şimdi sözümüzü birlikte söyleme zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç
birimiz.
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XX. BAHAR KONFERANSLARI
XX. Bahar Konferansları 04-05-06 Mayıs 2011 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi
ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından Trakya
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fuaye-Anfi salonlarında yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Etkinliğin ilk günü Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 20 kişilik bir grup
Lüleburgaz'daki Hamitabat Doğalgaz Santrali'ne teknik geziye gittiler.
Konferansın açılış konuşmalarını MMO Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur PEKDEMİR,
Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Yılmaz ÇAN, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. -Ing. Ahmet CAN yaptılar.
Konferansımıza konuşmacı olarak; YTONG Bölge Satış Şefi İnş. Yük. Müh. Bülent BALOĞLU,
Füzyon Isı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'den Mak. Müh. Varol ÇETİNKAYA, MG Kariyer Eğitim
Danışmanlık Ltd. Şti Proje Koordinasyon Sorumlusu Seçil YILDIRIM, BSH İnsan Kaynakları Yöneticisi
Ahmet AKSOY, Bayındırlık Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Mak. Yük. Müh. Murat BAYRAM
ve EKOMAK Endüstriyel Kompresör ve Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mak. Yük.
Müh. Mustafa ERDAL katıldılar.
Tüm katılımcılara konuşmaları sonunda teşekkür belgeleri takdim edildi. XX. Bahar Konferansları
düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

mart - mayıs 2011
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ÇORLU TEMSİLCİLİĞİMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONFERANSI DÜZENLEDİK
27 Nisan 2011 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılan konferansımız
aşağıdaki program dahilinde gerçekleşti.
13:30-14:00

14:00-14:30
14:45-15:15
15:15-16:00

mart - mayıs 2011

“ İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuatlardaki Son Gelişmeler
Çerçevesinde İşveren ve Çalışanların Yasal Yükümlülükleri”
Şahin KÖMÜRCÜ / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü
“ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İlkeleri ve Risk Değerlendirmesi”
Selami TURHAN / A Sınıfı Uzman Makina Mühendisi
“ İşyerlerinde Çalışma Ortamı Gözetimi”
Şeref ÖNAL / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Baş İş Müfettişi
“ İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Türkiye’deki Son Gelişmeler”
Dr. Aytaç ARAS / TTB Onur Kurulu Üyesi - İşyeri Hekimi
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ÖĞRENCİ ÜYE PİKNİK ORGANİZASYONUMUZ
Şubemizin tüm etkinliklerinde yanımızda olan Öğrenci Üyelerimiz Edirne Kent Ormanında piknik yaptılar.
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yaver TETİK’in de katılım yaptığı organizasyona katılan öğrenci
üyelerimiz kendilerine bu olanağı sağlayan Yönetim Kurulumuza teşekkürlerini sundular.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
26503 sicil nolu Üyemiz Ünal KANT’ın babası , 58851 sicil nolu Üyemiz Gülseren KANT’ın
kayınpederi Hayruşcan KANT 19/03/2011 tarihinde vefat etmiştir. Kant ailesine başsağlığı
diliyoruz.
25461 sicil nolu Üyemiz ve Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Cumhur PEKDEMİR’in babası
Aydın PEKDEMİR 11/04/2011 tarihinde vefat etmiştir. Pekdemir ailesine başsağlığı diliyoruz.
39315 sicil nolu Üyemiz Lütfi KAHVECİOĞLU’nun annesi Hanife KAHVECİOĞLU
07/05/2011 tarihinde vefat etmiştir. Kahvecioğlu ailesine başsağlığı diliyoruz.
45528 sicil nolu Üyemiz Cem TAŞKIN’ın babası Osman TAŞKIN 18/05/2011 tarihinde vefat
etmiştir. Taşkın ailesine başsağlığı diliyoruz.
27921 sicil nolu Üyemiz Kubilay ÖZKAYA’nın kayınpederi Tevfik KÜÇÜK 26/05/2011
tarihinde vefat etmiştir. Özkaya ve Küçük ailelerine başsağlığı diliyoruz.
25988 sicil nolu Üyemiz Şeref YEŞİLDAĞ’ın kayınpederi Osman ŞAKRUCU 26/05/2011
tarihinde vefat etmiştir. Yeşildağ ve Şakrucu ailelerine başsağlığı diliyoruz.
54239 sicil nolu Üyemiz Murat İSKURT 23/04/2011 tarihinde Ferhunde Tuğba Hanım ile
evlenmiştir. Çifte mutluluklar dileriz.
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MART - MAYIS DÖNEMİ YENİ ÜYELERİMİZ...
Atakan BALKAN

Gökhan TEKİN

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

Burak UCA

Manouchehr
SHAHRASHOUB

Makina Mühendisi

mart - mayıs 2011

Makina Mühendisi

Burhan ÜNLÜ

Murat YILDIZ

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

Cem AYDURMAZ

Nuray CAN

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

Enis Bener AKMAN

Onur ÇALIŞ

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

İ. Erhan YÖNEL

Onur DEMİR

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

Fahri İŞLEYEN

Sezer KARALAR

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi

Fatih BİTGEN

Tolgahan BİLKOLAR

Makina Mühendisi

Makina Mühendisi
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"2011 MART - MAYIS DÖNEMİ"
EDİRNE ŞUBE ETKİNLİK ÇİZELGESİ
Tarih
02 Mart 2011

Yer-Kurum

T.Ü. MÜH. MİM. FAKÜLTESİ Öğrenci Üye Yerel Kurultayı
EDİRNE HALK EĞİTİM
MERKEZİ

11 Mart 2011

EDİRNE ŞUBE

Öğrenci Üyeler, Yönetim Kurulu
Üyeleri

MİMAR SİNAN KOF. SAL.
09 Mart 2011

Katılım

Etkinlik Adı

Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezince

Şube Sekreteri

Düzenlenecek olan Hibe Programı Tan. Top.
LPG’li Araçların Sızdırmazlık Kontrolünde

Araçların LPG Dönüşümü Belgeli

Yaşanan Problemler Konulu SMM Topl.

Üyeler

12 Mart 2011

ANKARA

MMO Merkez Öğrenci Üye Kom. Topl.

Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcisi

26 Mart 2011

ANKARA

Öğrenci Üye Kurultayı

Şube Öğrenci Üye Komisyon Üyeleri

31 Mart -02 Nisan 2011

KOCAELİ

II. Enerji Verimliliği Kongresi ve MMO

Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

01 Nisan 2011

EDİRNE DEVECİHAN

Uygulamalı Eğitim Merkezinin Açılışı
Valilik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Şube Sekreteri

TMMOB 41. Dönem 2. Danışma Kur. Top.

Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

KÜL. MER.
09 Nisan 2011

ANKARA

Şube YK Üyeleri
OBYS Eğitimi

Şube Teknik ve Büro Görevlisi

EDİRNE ŞUBE

İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Toplantısı

İKK Üyeleri

İZMİR

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Düz. Kur. Üyesi Emre DERELİ

11 Nisan 2011

ANKARA

11 Nisan 2011
13-16 Nisan 2011
27 Nisan 2011

EDİRNE ETSO KONF. SAL. Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği Sem. SMM Üyeler
SMM Üyeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
ÇORLU

28 Nisan 2011

EDİRNE TEK.ve END. M. L. Kariyer Günleri Toplantısı

22 Nisan 2011

30 Nisan 2011

ANTALYA

Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı-

Şube Müdürü
Şube Sekreteri

İklim 2011 Düzenleme Kurulu Toplantısı
30 Nisan 2011

İSTANBUL

“Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve

Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sergisi”, ‘Geleceğin Teknolojileri Semp.
ve Sergisi” Düzenleme kurulu Toplantısı
03 Mayıs 2011

EDİRNE

05 Mayıs 2011

LÜLEBURGAZ

SMM Komisyonu Toplantısı

Komisyon Üyeleri

XX. Bahar Konferansları Hamitabat Doğal

Öğrenci Üyeler

Gaz Santrali Teknik Gezisi
05 - 06 Mayıs 2011
06 Mayıs 2011

T.Ü MÜH. MİM. FAK.

XX. Bahar Konferansları

İNŞ. MÜH. OD. EDİRNE TEM. İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Toplantısı

Şube Üyeleri, Öğrenci Üyeler
İKK Üyeleri

07 Mayıs 2011

EDİRNE

Öğrenci Üyelere Yönelik Piknik Org.

Öğrenci Üyeler

10 Mayıs 2011

EDİRNE

SMS Hizmetlerinin Konuşulucuğu TUS

SMM Üyeler, Şube Y. K. Üyeler,

Uygulamaları Hakkında SMM Toplantısı

Şube Müdürü

TMMOB Mitingi

Üyeler ve Aileleri

15 Mayıs 2011
24 Mayıs 2011

ANKARA

ÇERKEZKÖY TİC. ve SAN. Kendi Enerjini Kendin Üret konulu Seminer

Şube Müdürü, Üyeler

ODASI
26 Mayıs 2011
16
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EĞİTİM DUYURUSU
Yeni eğitim dönemi için Şube Eğitim Birimimizce açılması planlanan eğitimler aşağıda listelenmiştir.
Katılmak istediğiniz eğitimler ve açılmasını istediğiniz diğer eğitimler için de ekteki Eğitim Talep
Formunu doldurarak tarafımıza gönderebilirsiniz.
OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE VERİLEN
KURSLAR
m Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı
Personel Kursu
m Sanayide Doğal Gaz Kullanımında Teknik Personel
Kursu
m LPG Yetkili Personel Kursları
m İş Makinaları Kullanma (Operatörlük) Kursları
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
m Isı Yalıtımı, Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı (Mekanik
Tesisat) Mühendis Yetkilendirme
m Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis
Yetkilendirme
m Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme
m Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m LPG Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Basınçlı Hava ve Vakum Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme
m Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma
Sistemleri Mühendis Yetkilendirme
m Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
m Asansör Mühendis Yetkilendirme
m Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
mAraçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis
Yetkilendirme
mAraçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis
Yetkilendirme
m Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
Mühendis Yetkilendirme
m LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Kursu
m Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme
m Ya t ı r ı m H i z m e t l e r i Y ö n e t i m i M ü h e n d i s
Yetkilendirme
m Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik Kursu
m İş Kazaları Bilirkişilik Kursu

mart - mayıs 2011

m Makina Değerleme Bilirkişilik Kursu
m Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
m Yangın, Doğal Afet Bilirkişilik Kursu
BİLGİSAYAR KURSU
m AutoCAD 2009 (2 boyutlu modelleme)
m AutoCAD 2009 (3 boyutlu modelleme)
m Solidworks
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
m OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Temel Bilgilendirme
m Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
m İşverenlerin ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği
Açısından Sorumlulukları Eğitimi
m İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları için İş Güvenliği
Eğitimi
m İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yapılanmasında
Sorumluluk, Hesap verebilirlik Eğitimi
m İşyerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk
Analizinin Yapılması
m Endüstri Tesisleri Yangın Önleme ve Söndürme
SEMİNERLER
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve Süreç
Yönetimi
m ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Kuruluş içi
Kalite Denetimi
m ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri
m Gıda Sanayinde Güvenlik Sistemi (HACCP)
m 5S Eğitimi
m Ergonomi ve Çalışma Ortamı
m Liderlik ve Motivasyon
m Yönetsel Zamanın Yönetimi

Bilgi ve Başvuru: MMO Edirne Şube Eğitim Birimi
Tel: 0.284.236 08 00 / 0.284.236 08 01 (Dahili :19-20)
Faks :0.284.238 08 03
e-posta:egitim.edirne@mmo.org.tr
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2011 YILI 1. DÖNEM DENETLEMEMİZ
Şubemizin 2011 yılı 1. Dönem (Ocak, Şubat, Mart) denetlemesi Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Gafur Onur
ve Eşref Rahmi Narin tarafından 09.05.2011 tarihinde yapılmıştır.

Miem kapsamında 28-29 Mayıs
2011 tarihinde Şubemizde Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlenmiştir. Eğiticinin
Mustafa Kemal Sevindir olduğu
eğitime toplam 24 üyemiz katılmıştır.

Miem kapsamında Çorlu’da gerçekleşen Puanlı Eğitimimizden bir enstantene

ODAMIZDAN ÜYELERİMİZE "FERDİ KAZA SİGORTASI"
Makina Mühendisleri Odası temel gelirini
oluşturan ödentilerini düzenli olarak ödeyen
üyelerine yönelik bir "sigorta hizmeti" başlattı.
MMO aidat borçlarını kapatan tüm üyelerini
sigorta kapsamına alıyor. Henüz sigorta
kapsamına alınmayan üyelerin ödenti borçlarını
sıfırlamalarının ardından poliçeleri düzenlenecek.
Üye ödenti borcu olmayan tüm üyeleri
kapsayan ferdi kaza sigortası hiçbir malî külfet
getirmiyor. Sigorta primlerinin MMO tarafından
ödenecek olması nedeniyle, sigorta şirketi veya aracı
kurumları ile MMO üyeleri olası kazalarda kalıcı
sakatlık ve vefat durumunda 50 bin TL, tedavi
masrafları için 5 bin TL'lik güvenceye kavuşuyorlar.
Dünyanın her yerinde ve 24 saat geçerli olan
ferdi kaza sigortası, "ani ve beklenmedik bir dış
olayın etkisi ile sigortalının ölmesi veya bedeni zarar
görmesi durumunda poliçede yazılı limitler
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dahilinde tazminat ödenmesini" kapsıyor.
Sigortalının kaza sonucu oluşan bedeni hasarlarını
da (doktor ücreti, hastane ve eczane masrafları vb.)
kapsamı içinde bulunuyor. Olası kaza durumunda
limitler dahilinde ödemeler sigortalı MMO
üyelerine veya varislerine direkt olarak yapılacak.
Sertifikalar MMO Şubelerinde
MMO tarafından sigorta şirketine bildirilen her
üye için tek tek düzenlenen "sigorta sertifikaları",
üyenin işlemlerini yürüten ilgili şubesi aracılığıyla
iletilmeye başlandı. Kendilerine sigorta kapsamına
alındıklarına dair bildirimde bulunulan MMO
üyelerinin, sigorta poliçelerini teslim almak üzere
MMO şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Halen üye ödentisi borçları bulunduğu için
sigorta çalışması kapsamına alınamayan MMO
üyelerinin de ilgili MMO şubesine başvurarak,
borçlarını kapatmaları önemle duyurulur.
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2011
MMOB Makina Mühendisleri Odası`nın düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara`da
İMO Teoman Öztürk Konferans Salonunda, 26 Mart 2011 Cumartesi günü, gerçekleştirildi.
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar: Mühendislik fakülteleri ve bölümleri gereksinim dışı
arttı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: Geleceğimiz için 15 Mayıs'ta Ankara'da
TMMOB Mitinginde buluşacağız.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2011 bugün
Ankara'da İMO konferans salonlarında yapılıyor. "Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik ve
Mühendislik" ana teması altında toplanan kurultaya MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre üye olan 10
bin öğrenci üyeyi temsilen 39 üniversiteden 690 delege katılıyor.
Kurultayın açılışından önce 1973-1980 dönemi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan "Teoman
Öztürk Belgeseli" gösterimi yapıldı. Kurultayın açılış konuşmaları ise öğrenci üyeleri temsilen Gülçin
Bengü, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı tarafından yapıldı.
Öğrenci Üyeleri temsilen Antalya'dan Gülçin BENGÜ açılışta şöyle konuştu:
“Sayın TMMOB ve MMO Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları,
Bütün Öğrenci Üye arkadaşlarım adına sizlere, MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2011'e hoş geldiniz diyorum.
Makina Mühendisleri Odasının ilkini 1999 yılında gerçekleştirdiği ve bugün yedincisini
düzenlediğimiz Öğrenci Üye Kurultayımız, Odamız ile üniversitelerin makine, endüstri ve uçak-uzayhavacılık bölümlerinde okuyan öğrenci üyeleri arasındaki bağın güçlülüğünü göstermesi açısından çok
özgün bir örnektir. Odamızın öğrenci üye örgütlülüğünün düşünsel ve örgütsel düzeyini geliştirmek ve
geniş bir alana yayılan sorunlarımızı tartışmak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla bugün bu salonda yan
yana, omuz omuza bir araya geldik.
Bu noktada ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu koşullar ve krizin yaydığı karamsarlık
ortamını umuda çevirecek dinamiklerin üretilmesine mühendis adayları olarak katkı sunmanın görevimiz
olduğunun farkındayız.
Emperyalist çetenin saldırganlıklarına Afganistan ve Irak' tan sonra bugünlerde Libya'yı ekleyerek
insanları katlettiği, deprem ve tsunami felaketiyle onbinlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanında
nükleer çılgınlığın insanlığı sürüklediği felaketi yaşadığımız, demokrasi ve özgürlük talebinde bulunan
başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm muhaliflerin polis şiddetiyle susturulmaya çalışıldığı, Kürt
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sorununu inkar ve şiddetle çözmekteki inadın devam ettiği, sermayenin taleplerine göre düzenlenen
ekonomik hayatın işsizliği sürekli artırdığı ve gelir dağılımının her geçen gün bozulduğu dünya ve Türkiye
koşullarında biz gençlerin ülke ve dünya politikalarını tartışma kararlılığının, dünün ve bugünün
sorunlarına bugünün ve yarının yanıtlarını oluşturma azminin taşıyıcısı olarak kurultayımızı açıyorum.
Hepiniz tekrar hoş geldiniz.
Sevgili Arkadaşlar,
Gençlik, gerek üretim politikalarında gerekse söz hakkı, katılım, demokrasi politikalarında toplum
yaşamından en çok dışlanan kesimlerden birini oluşturuyor. Diğer yandan üniversite yaşamında birçok
zorlukla karşılaşan bizler, mezun olduktan sonra istihdamdaki adaletsiz yapılanma sonucu büyük
zorluklarla karşılaşıyoruz. Nitelikli eğitilmiş işgücünün çalışma yaşamında yer alışı sırasında yaşadığı
sorunlardır bunlar. Özellikle sanayi sektöründe birçok genç arkadaş işçi statüsünde kayıt dışı çalıştırılıyor
ya da çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan,
diplomasıyla ortada kalan genç mühendisler, farklı işlerde çalıştırılarak mesleki üretken güçleri harcanıyor,
heba ediliyor ya da gizli ve açık işsizlikle boğuşuyor. Üstelik işsizliğin her gün arttığı günümüzde bu
sorunlar daha da artmaktadır.
Bu noktada bizim sorunlarımızla ülkemiz ve sanayinin sorunları arasındaki bağlar temelinde,
mühendislerin öğrencilikten başlayarak içine girdikleri hayatın rengini ve sorumluluklarımızı tartışacak,
çözüm önerileri sunacak, eksikliklerimizi tespit edip, buradan daha örgütlü bir anlayışla çıkacağız.
Merkezi kurultayımız için hummalı bir hazırlık dönemini hep birlikte geçirdik. 18 Şubemizin tamamında
yaklaşık 2.000 öğrencinin katıldığı yerel kurultaylar yaptık ve örgütlenmeye dair yeni deneyimler edindik.
Şubelerimizde gerçekleştirdiğimiz yerel kurultaylarımızda, "Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru
Öğrencilik, Mühendislik ve..." ana temasıyla "MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü", "Mühendislikte Eğitim ve
Geleceksizlik", "Üniversitelerde Öğrenci Sorunları", "Mühendisin Toplumsal Rolü" ve "Eğitimde
Ayrımcılık" alt başlıklarında tartıştık ve görüşler oluşturarak buraya geldik. Bugün ise, açılış
konuşmalarının ardından beş alt başlığa ilişkin çerçeve metinler sizlere sunulacak ve ardından yapılacak
Forum bölümünde burada oluşturduğumuz özgür kürsüden arkadaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşacak,
akşam da hep birlikte eğleneceğiz.
Bizlere bu olanakları sunan Oda ve Şube Yönetim Kurullarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bugüne
gelene kadar öğrenci üye çalışmasında yer alan ve katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Kurultayımızın başarılı geçmesini diliyor, çıkaracağımız sonuçların yaşam bulması için örgütlülüğümüzü
geliştirerek sorunlarımıza sahip çıkacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Hepimize kolay gelsin.”
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ise açılışta şunları söyledi:
"Sayın Birlik Başkanım, Örgütümüzün Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Üye Arkadaşlarım,
Sevgili Basın Mensupları,
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1999
yılından itibaren iki yılda bir düzenlediğimiz Öğrenci Üye Kurultayımıza hoş geldiniz.
Kurultayımızın üniversite öğretimi ve mühendislik sorunları ile ülkemizdeki genel durum arasındaki
bağları kurarak ufuklarınızı genişletmesini diliyor, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım,
Biliyorsunuz, bu Kurultaya gelirken 18 Şubemizde Yerel Kurultaylar düzenlendi. Bu uygulama ile
katılım sürecini bütün öğrenci üyelerimize yaymaya çalışıyor, ilgili mühendislik disiplinlerinde okuyan
yaklaşık 30 bin öğrenciyle organik bağ kurmayı hedefliyor; bu geniş kitle içinde düşünsel, örgütsel bir alan
oluşturmaya çalışıyoruz.
Oda ile meslektaş adayları arasında bağların oluşturulması, sizler ve bizler açısından çok anlamlıdır. Şu
anda Oda organlarında öğrenci üyelik faaliyetinden gelen birçok yönetici arkadaşımızın bulunması, sizlerin
bu Odanın öznesi olduğunuzu göstermekte; bizler için de bir yenilenme kaynağı olarak önem taşımaktadır.
Tüm süreçleri sizler tarafından belirlenip planlanan kurultayları toplamadaki ana amacımız; öğrenci
üyelerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri olgun bir tartışma ve ortak üretim ortamı
hazırlamaktır. Öğrenci üyelerimiz arasındaki ilişkiyi, dayanışma ve birlikte mücadele etme bağlarını
güçlendirmektir. Odamızın gelecekte üyesi ve yöneticisi olacak öğrenci üyelerimizle ilişkileri
geliştirmektir. Oda Çalışmaları hakkındaki düşünce ve beklentilerinizin alınmasıdır. Öğrencilikten
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başlanarak, öğretim ve meslek alanları ile bağlantılı olarak ülke ekonomisi ve sanayisine ilişkin yöntemsel
makro bakış açısının geliştirilebilmesidir.
Bu özgür ve bağımsız platformda Odamızı da sorgulamanızı, varsa eksiklik ve yanlışlarımızı açık
yüreklilikle dile getirmenizi bekliyoruz. Dile getireceğiniz her düşünce, geçmiş kurultaylarda olduğu gibi
Odamızın yarınlarına yön verecek; düşünsel birikimi ve pratiğinin genişlemesine katkıda bulunacaktır.
Değerli Arkadaşlar,
Bütün çalışmalarımızda bizlere rehberlik eden, sizlere de çalışmalarınızı planlarken yol göstermesi
gereken temel ilkelerimizden bazılarına değinmek istiyorum.
Öncelikli olarak, Odamız ve üst birliğimiz olan TMMOB'nin mesleki demokratik kitle örgütü
hüviyetine dikkat çekmek istiyorum.
Odamız, TMMOB'nin en büyük Odalarından biridir. Yaygın mesleki hizmet sunumu, toplumsal
duyarlılıkları ve üretkenliği ile kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.
Odamız, dar meslekçi bir meslek örgütü olmadığı gibi, dar anlamda siyaset de yapmaz. Odamız
TMMOB çatısı altında, meslek ve uzmanlık alanlarımızı düzenleme, koruma, genişletme ve bu alanlara
yönelik müdahalelere karşı mücadele eder.
Odamız; ülkemizi, sanayi ve tarımımızı, dolayısıyla mühendislik gerek ve uygulamalarını gerileten
yeni liberal saldırılara karşı mücadeleyi aynı potada buluşturan, geniş yorumlu bir meslek ve siyaset
yaklaşımına sahiptir.
Odamız emekten, halktan, sanayileşmeden, planlı kalkınma, tam istihdam ve hakça bölüşümden
yanadır. Demokrat, antiemperyalist, toplumcu bir karaktere sahiptir. Oda çalışmalarında, meslek ve
meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağı temel ilke olarak kabul edilir.
Odamız ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Barıştan, bir arada yaşamdan; insan haklarından; siyasal,
toplumsal, akademik özgürlüklerden ve kapsamlı bir demokratikleşmeden yanadır.
Odamız ve TMMOB'nin, bütün iktidarlar ve rant çevrelerinden örgütsel bağımsızlığı esastır. Odamız
gücünü yalnızca örgütlü üyelerinden, demokratik merkeziyetçi form içindeki katılımcılıktan alır. "Birlikte
üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" temel ilkemizdir.
İçinde yer aldığınız MMO örgütlülüğü genel olarak böylesi bir yapıya sahiptir ve bu nitelikler bir
gelenek olarak sizler tarafından devralınmalıdır.
Sevgili Arkadaşlar,
Eğitim-öğretim, 1980 sonrasının neo liberal, piyasacı, gerici dönüşümünün doğrudan yansıdığı bir alan
olmuştur. Özerk, demokratik, bilim ve teknik yuvaları olması gereken üniversitelerin "şirket" ve "müşteri
odaklı" ticarethanelere dönüştürülmesi, kamu yükseköğretim kurumlarının kaynak bulmak için öz
varlıklarını pazarlaması; okullardaki polis egemenliği, baskıların olağanlaştırılması ve gerici siyasi
hakimiyet, bu alandaki kuşatma zincirini oluşturmaktadır.
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Hepimizin kaldırılmasını istediğimiz YÖK, 12 Eylül darbesinden sonra üniversiteleri bilimsel üretim
ve toplumcu düşünceden uzaklaştırmaya çalışan iktidarların vazgeçilmez bir aygıtı olmuştur. Eğitimde yeni
liberal ve gerici politikaları sürdüren tüm iktidarlar gibi AKP döneminde de YÖK varlığını güçlendirerek
sürdürmektedir.
Geçtiğimiz aylarda YÖK'ün üniversitelere yolladığı güvenlik talimatnamesi ile okullarda polis
varlığına yasal statü kazandıran uygulamalara karşı özgürlük isteyen öğrencilere nasıl davranıldığını
biliyoruz. Bu durum, AKP'nin Türkiye projesinde üniversite öğrencilerine düşen payın ne olduğunu
göstermektedir.
Ancak eşitsizlikleri her geçen gün daha fazla artıran yeni liberal sömürü ve bunu perdeleyen dinci,
gerici politikalar karşısında gençlerimiz, tek seçeneğin "şükretmek" olmadığını göster-miştir. Yanlış olan
her şeye karşı demokratik muhalefet yapma haklarının zorlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde eşitlik,
özgürlük, demokrasi istemlerini haykıran öğrenciler, gerçekte topluma bir soluk aldırmıştır. Böylesi bir
dönemde öğrenci üye örgütlülüğünün yükseltilmesi ülkemizde toplumcu mühendislik geleneği ve Oda
örgütlülüğünün geleceğine etki edecek faktörlerin başında gelmektedir. Eğitim-öğretim ve meslek
alanlarımıza yönelen gerici liberal kuşatmaya karşı bilimi rehber alan örgütlü bilincin üniversitelerde ve her
alanda yaygınlaştırılması, ülkemizin aydınlık geleceği için azımsanamayacak bir öneme sahiptir.
Sevgili Katılımcılar,
Mühendislik; bilimsel bilgiyi, doğal güç ve kaynaklar ile üretim sürecinde edinilen teknolojik
olanakları kullanarak toplum yaşamını kolaylaştırmak ve daha ileri götürmektir. Bilim ve teknolojiyi
insanla buluşturan bir mesleğin mensupları olarak toplumsal sorumluluklar ve uygulama alanlarımız
günlük yaşamın her noktasını doğrudan ilgilendirmektedir. Ancak yeni liberal dönüşüm programı, meslek
alanlarımızı doğrudan etkilemektedir. Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik,
bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi
sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve
kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, rant ve talana yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu politikalar,
mühendislik uygulamaları ve eğitiminde büyük tahribata yol açmış; nitelikli işgücü olan mühendislik
işsizlik oranı artmıştır.
AKP döneminde "değişim" adı altında üniversiteleri ve meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok
düzenleme yapılmaktadır. "Teknik öğretmen" yetiştiren programa tabi olanlara "mühendis" unvanı
verilecek olması, Teknoloji Fakülteleri ve "uzaktan eğitim" gibi mühendislik eğitiminin temelini aşındıran
düzenlemeler, "reform/iyileştirme" adı altında kamuoyuna sunulmaktadır.
Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan hızlı artışı, bir yandan işsiz
mühendis sayısını artırırken meslektaşlarımızı meslek dışı alanlarda düşük ücretle ve güvencesiz çalışmaya
zorlamaktadır.
2003-2010 arasında üniversite sayısı 78'den 141'e, Odamıza bağlı meslek disiplinleriyle ilgili bölümü
bulunan üniversite sayısı 54'ten 89'a, fakülte sayısı 60'tan 98'e yükselirken; bölüm sayısı (burslu öğrenim ve
ikinci öğretim veren bölümler de bağımsız değerlendirilmek şartıyla) 138'den 306'ya çıkmıştır. Yani
Odamıza bağlı disiplinlerle ilgili öğretim yapan üniversiteler % 65, fakülteler % 63, bölümlerde ise % 121
oranında yüksek bir artış olmuştur.
İlgili mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer bir durum söz konusudur.
2003 yılından 2010'a öğrenci kontenjanında % 148 artış olmuştur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler,
öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış söz konusu değildir.
Eğitim ve öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, labaratuvarların olmayışı,
deneysel malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir dizi olgu, mühendislik öğretimini
kemirmektedir.
Kadın mühendisler, üniversite yıllarından çalışma yaşamına dek fırsat eşitliğinden uzakta, baskıyı,
sömürü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini birlikte yaşamaktadırlar. Kadın arkadaşlarımızın sorunlarının
Odamızın benimsediği katılım, demokratikleşme ve eşitlik tarihsel perspektifiyle değerlendirilmesi
gerekmektedir. Toplum yaşamında kadının üzerindeki tüm egemenlik ve baskının kaldırılması, ancak
eşitlikçi, özgürlükçü bir toplumda biçimlenecektir.
Mevcut eğitim sistemi değişik kültürleri kapsayacak demokratik öğeleri içermemektedir. Anadilde
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eğitim kısıtlanmakta, zorunlu din dersleri üzerinden ve farklı biçimlerde değişik inançlar baskı altında
tutulmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin temel gereksinimlerini karşılayabilmek ve eğitimin bazı aşamalarında
ödemek zorunda kaldıkları ücretler, öğrenim olanaklarına erişim ve kullanımda ciddi eşitsizlikler ve yeni
sorunlar yaratmaktadır. Kısaca toplumsal, sınıfsal, cinsiyet eşitsizlikleri artıran mevcut düzen, kapitalizmin
"işsizlik stoku"nu genişletme ve piyasaya düşük ücretli işgücü yedeği oluşturan programatik bir yönelime
sahiptir.
Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemizdeki genel siyasi duruma da kısaca değinmek istiyorum. İktidarda dokuzuncu yılına giren
AKP, Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan piyasacı uygulamalara imza attı. 24 Ocak 1980 ekonomi
kararlarıyla başlayan, toplumu serbest piyasa gereklerine göre yeniden yapılandıran yeni liberal program,
AKP döneminde en radikal uçlarını verdi. Bu dönemde ülkemizin emperyalist sisteme bağımlılık ilişkileri
yenilendi, pekişti. Yargıdaki anti demokratik öz korunup geliştirilerek ele geçirildi. Serbestleştirme,
özelleştirme politikalarıyla kuralsızlığın egemen kılındığı bir döneme geçiş yapıldı.
Neo liberal programı sürdüren AKP, devlet ve toplum yapısını da cemaat ağlarına dayanan İslamcı
anlayışla dönüştürdü. Piyasacı-gerici yeni bir devlet yapısı oluşturdu. 12 Haziran'da yapılacak genel
seçimler de, bu eski-yeni geçişkenliğindeki yeni devlet yapısının inşasında bir başka aşama olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Seçimlerin, egemen siyaset ilişkilerinin moral kazanma ve kendini biçimsel olarak yenileme ile sınırlı
olduğunu düşündüğümüzde, AKP'nin diktatoryal yönelimlerine, anti demokratik ve emek sömürüsüne
dayanan düzene karşı mücadeleyi kendi meslek ve yaşam alanlarımızdan başlayarak tüm alanlarda
sürdürmenin gerekliliği ortadadır.
Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, basılmamış bir kitap üzerinden düşünce ve
yayın özgürlüğü üzerinde terör uygulandığı, heykellerin ucube sayıldığı, okul harcını ödeyemediği için
intihar eden gençlerin bulunduğu, milyonlarca işsiz ve dar gelirlinin geçim derdiyle boğuştuğu koşullardan
insanca bir düzene geçiş, bütün bu gerçekleri yaratan emperyalist-kapitalist düzenin köklü bir eleştirisinden
ve ona karşı mücadeleden geçmektedir.
Unutmayalım ki, bütün gerçeklik ve görüntüye karşın, karanlığın diyalektik karşıtı aydınlıktır ve
mücadele ile kazanılır. Bugün, bu açıdan daha avantajlı bir dönemi yaşadığımızı söyleyebiliriz. Avrupa'da
yaygınlaşan işçi, emekli, öğrenci eylemleri ile Ortadoğu'daki ayaklanmalar, gerçekte insanlığın direnme
seçeneğinin tekrar tarih sahnesine döndüğünün göstergeleridir.
Ülkemizde de geçtiğimiz yıl TEKEL işçilerinin, itfaiye işçilerinin, irili-ufaklı birçok emekçi
direnişinin ve bu yıl öğrenci eylemlerinin yarattığı etki, en son TMMOB'nin de katıldığı sağlık sektörünün
bütün çalışanlarının katıldığı miting ve toplumun birçok kesiminin tepki veriyor olması; geleceğe dair
umutları diri tutacak dirençler olarak kaydedilmelidir. Sömürüye, eğitim sistemi ve toplumun
muhafazakârlaştırılıp polis denetimine alınmasına yönelik tüm gerici uygulamalara karşı mücadele eden
herkesi buradan selamlıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Örgütümüz TMMOB'nin kamu ve toplum yararı doğrultusundaki fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali
yapı ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama hazırlıkları da iktidarın gündemindedir.
Konuşmam boyunca dile getirdiğim gerçeklerin bütününden hareketle ve Odamızın önayak olmasıyla,
TMMOB bünyesindeki 19 Odanın Yönetim Kurulu Başkanı, TMOOB Yönetim Kurulu'na, Ankara'da
merkezi bir miting yapılması önerilmiş ve TMMOB Yönetim Kurulu, 15 Mayıs tarihinde Ankara'da bir
TMMOB mitingi yapılması kararını almıştır.
Bu mitingde dile getirilecek bütün sorunlar, eğitimden mühendislik uygulamalarına, mühendislik
yoğun sektörlerde mühendis işsizliğinden meslek-meslektaş-sanayi sektörlerinin geleceksizliğine dek her
şey, sizleri de doğrudan ilgilendirmektedir; mezuniyetle birlikte önünüze çıkacak gerçekliklerdir. Öğrenci
üye örgütlülüğümüz, bu mitinge en geniş katılımı sağlama görevini önüne koymalıdır. Öğrenci üye
örgütlülüğünde henüz yer almamış, arkadaşlarınızı da Ankara'ya getirmeniz piyasacı, gerici diktatörlüğe
karşı bütün güçlerimizi seferber etmek açısından oldukça önem taşımaktadır.
Bence bu Kurultaydan sonra bütün öğrenci üye komisyonlarımız, şubelerimizin yönetim kurulları ve
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merkez öğrenci üye komisyonu ile eşgüdüm içinde bu yönde çalışma başlatmalıdırlar.
Değerli Arkadaşlar;
Bugünkü Türkiye koşulları; öğrenci gençliğe, üniversite özerkliğinin sağlandığı; eğitimin her
kademede eşit ve parasız olduğu; öğretimin akademik, demokratik, bilimsel bir yaklaşımla yeniden
düzenlendiği; öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yönetim ve karar sürecine katıldığı
"Bir Başka Türkiye ve Üniversite" mücadelesinde önemli görevler yüklemektedir.
Odamızın karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı ve otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve
özgürlükleri, ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü, tek değerin daha fazla
kâr etmek olduğu piyasa toplumuna karşı eşitliği ve adaleti temel alan, demokrat, toplumcu yurtsever
değerlerine sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.
Konuşmamı sona erdirirken, öncelikle 1996 yılından beri öğrenci üye çalışmalarımıza yön veren başta
TMMOB Başkanımız Mehmet Soğancı ile bu çalışmalarda ciddi katkıları bulunan Emin Koramaz, Elif
Öztürk, Ercüment Çervatoğlu ve Baki Çınar arkadaşlarımız olmak üzere tüm örgüt yöneticilerimize, bu
etkinlikte emeği bulunan herkese, etkinlik sekreteri Cihan Dündar'a ve hepinize teşekkür ediyor, sağ olun,
var olun diyorum.
Son olarak, emperyalist güçlerin Libya bombardımanını Oda olarak şiddetle kınadığımızı belirtmek
istiyorum. Emperyalist blok, bu müdahale ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının başkaldırılarının
yönünü, yine kendi egemenlik alanına çevirmek ve halklara gözdağı vererek kendi yörüngesini işaret
etmektedir. Biz bütün halkların ve ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemeleri gerektiğine
inanıyor ve ABD'ye ülkemizden ve Ortadoğu'dan defol diyoruz.
Bu yaklaşımlarla Kurultayınıza başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum."
Kurultayın açılışında son olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI konuştu ve
şunları söyledi:
"Sevgili Arkadaşlar,
Hepimiz biliyoruz ki; mühendislik, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek. Bizim
örgütümüz TMMOB; odağında, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü. İnsan
odaklı olmasından dolayı, bizim mesleğimiz onurlu bir meslek ama bir o kadar da sorumlulukları olan bir
meslek. Dolayısı ile bu mesleğin örgütünün, TMMOB'nin de sorumlulukları ona göre fazlalaşıyor.
Biz, bir yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı çıkıyoruz, öte yandan da insana ve insanlığa
olan sorumluluklarımızı biliyoruz ve sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir
yandan da üyelerimizi haklarının elde edilmesine, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik çabalarda
bulunuyoruz.
Öte yandan, sorunlarımızın, toplumun ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağını da biliyoruz.
Sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mühendis kimliğimizle birlikte, yurttaş
kimliklerimiz dolayısı ile gene bizi buluyor. Bunun için yazdıklarımızın sonunda, kamuoyuna
duyurularımızın sonunda mutlaka "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" diyoruz.
Peki, TMMOB nasıl bir örgütlenme içerisinde ve bu örgütün ayırt edici özellikleri neler? Öncelikle
TMMOB hakkında birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak istedim:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. Birliğimize,
Çevre, Elektrik, Fizik, Gemi Makinaları İşletme, Gemi, Gıda, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji,
Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, Kimya, Orman, Petrol, Tekstil, Ziraat Mühendisleri Odaları ile
Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İç Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası bağlıdır. Üye
sayımız bugün 380.000'e ulaşmıştır. Kamu çalışanı hariç, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının
mesleklerini yapabilmeleri için ilgili odasına üye olmaları yasal zorunluluktur.
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları
temsil etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek,
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına
kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir. Bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve
politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve
toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve
bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek zorundadır. TMMOB bunların gereği olarak en genel
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anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla
ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır. TMMOB bu çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında, bilim
insanlarının yol göstericiliğinde ve 50 yılı aşkın geçmişinin birikimi ile yürütmeye kararlıdır.
TMMOB'nin yol haritasının kenar çizgilerini 70'lerde Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk şöyle ifade
etmişti, TMMOB bugün de bu sözlerin ışığında çalışmalarını sürdürüyor:
Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, Baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının
bilinci içinde, Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, Emekçi halkımızın hizmetine
sunmak için, Her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.
Sevgili Arkadaşlar, TMMOB kendi iç hukukuyla yarattığı ilkeleri ile çalışmalarını yürütür. Bu ilkelere
göre,
TMMOB ve bağlı Odaları;
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. İnsan 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. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile
birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını
korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri
üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde
tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği
içerisindedir.
Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB'de Öğrenci Üyelik, TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir.
TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği, 1998'de yapılan TMMOB 36.Olağan Genel Kurulu'nda kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir. O günden bu yana da örgütlülüğümüz içerisinde öğrenci üyelik çalışması ve
öğrenci üye örgütlülüğü önemli mesafeler kaydetmiştir. Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye
Komisyonları tarafından düzenlenen bu etkinlik de bunun önemli bir göstergesidir. Etkinliğin
düzenlenmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma TMMOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Şimdi Makina Mühendisleri Odası öğrenci üyelerini, hepinizi bir büyük sorumluluk bekliyor:
Geleceğimiz için, haklarımız için, halkımız için, kardeşçe bir arada yaşam için, ülkemiz için sözümüzü
söyleyeceğimiz 15 Mayıs TMMOB mitingine yüksek bir katılım sağlamak zorundasınız. Bunu
gerçekleştireceğinize çok inanıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Peki, "TMMOB"nin bizimle ilişkisi nasıldır?" diye sorarsanız, Onu Yevtuşenko'nun sözleri ile
tanımlayalım. Şöyle demiş:
"Gençlere yalan söylemek yanlıştır, yalanların doğru olduğunu göstermek yanlıştır, yeryüzünde işlerin
yolunda gittiğini söylemek yanlıştır. Gençler, ne demek istediğiniz anlar. Gençler halktır. Onlara,
güçlüklerin sayısız olduğunu söyleyin. Yalnız gelecek günleri değil; bırakın, yaşadıkları günleri de açıkça
görsünler. "Engeller vardır" deyin, "Kötülükler vardır" deyin. Varsa var ne yapalım: Mutluluğun değerini
bilmeyenler mutlu olmazlar ki. Çocuklar; rastladığınız kusurları bağışlamayın, tekrarlanırlar sonra,
çoğalırlar."
Evet, sevgili arkadaşlar: Bu örgüt size asla yalan söylemeyecektir.
TMMOB örgütlülüğüne hoş geldiniz.”
Kurultayda delege öğrenciler, öğrenci üye örgütlülüğü, mühendislik eğitimi ve geleceksizlik sorunu,
mühendisin toplumsal rolü, eğitimde ayrıcalık ve üniversitelerde öğrenci sorunlarını ele aldılar. Kurultay
kapanışında ise Sevinç Eratalay ve Bandista Grubu konser verecekti. Kurultay sonuç bildirgesi ise daha
sonra kamuoyuna açıklanacak.
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 1 MAYIS'TA ALANLARDA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
sömürü ve baskılara karşı direncin ve
emeğin bayramı olan 1 Mayıs'ta alanlarda
olacaktır.
Ülkemizde neoliberal dönüşümü başlatan 24 Ocak 1980 ekonomi kararları sonrasında uygulanan serbestleştirme politikaları, bugünkü iktidarla doruğa ulaşmıştır.
2003'ten itibaren çalışma yaşamında yapılan değişiklikler, 12 Eylül'ün ekonomik ve
sosyal politika ajandasından devralınan
miras doğrultusundadır. Bu politikaların
emperyalizme bağımlılık ve “yapısal uyum
programları” uyarınca uygulandığı da açıktır.
Gerçekleştirilen idari, ekonomik, sosyal, siyasi dönüşümlerle piyasacı yeni bir
devlet yapısı egemen olmuş, altyapıda tüm
ekonomik toplumsal ilişkiler piyasaya
devredilerek ticarileştirilmiş, çalışma yaşamında kuralsızlık geliştirilmiş, esnek ve güvencesiz çalışma yasallaştırılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda vb. yapılan kritik
değişikliklerin tümü emekçilerin aleyhinedir.
Neoliberal döneme damgasını vuran ve bizim gibi ülkelere dayatılan uluslararası iş bölümü gereğince,
fason üretim ve taşeronlaştırmaya dayalı dışa bağımlı ekonominin iş gücü büyük oranda kayıt dışına
itilmiştir. Böylece büyüme ile sanayileşme ve kalkınma; büyüme ve verimlilik ile istihdam, gelir dağılımı
vb. arasındaki bağlar tamamen kopmuş durumdadır. Örneğin 2003-2010 dönemi ortalama yıllık büyüme
hızı yüzde 4,6 iken istihdamdaki “artış” binde 2'dir. Aynı şekilde sanayide son 12 yılda emek verimliliği
artışı yüzde 70 gibi hayli yüksek bir oranda artmış, ancak reel ücretlerde yüzde 12,5 oranında düşüş
gerçekleşmiştir. Yaratılan katma değerin dağılımında ücretlerin payı azalmakta, kârlar ve faiz ödemelerinin
payı ise artmaktadır.
73 milyon nüfusun bugün ancak 22,5 milyonu çalışabilmekte, bunun 10 milyonu ise kayıt dışı,
güvencesiz koşullarda ve düşük ücretlerle çalışmaktadır. 14 milyon çalışanın yalnızca 3,5 milyonu
sendikalıdır. Çalışanlar sendikal haklarını, toplu sözleşme ve grev haklarını kullanamadıkları, pazarlık
güçleri olmadığı için gelir dengesini göreli olarak dahi düzeltebilecek durumda değildir. Gerçek işsizlik ise
yüzde 20 civarındadır ve genç nüfus ile kadın iş gücü istihdamı giderek gerilemektedir.
“Ulusal İstihdam Stratejisi”nde benimsenen yaklaşımlar uyarınca da esnek, güvencesiz çalışma
biçimleri daha fazla yaygınlaştırılacak, geçici-kiralık işçilik uygulamasına geçilecek, özel istihdam
büroları yaygınlaştırılacak, kıdem tazminatları budanacak, “bölgesel asgari ücret” uygulamasıyla asgari
ücret düşürülecek, 25 yaş altı yeni genç işçiler güvencesiz ucuz emek sömürüsüne tabi tutulacaktır.
Bu koşullarda kutlayacağımız 1 Mayıs, bu gerçeklerin, vahşi sömürü düzeninin yarattığı yıkımlara
karşı emeğin haklarının ve başkaldırısının kürsüsü olacaktır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası
işçilerin, tüm emeğiyle geçinenlerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamaktadır.
Odamız Taksim'de ve Türkiye'deki bütün 1 Mayıs alanlarında yerini alacak, aşağıdaki düzenlemelerin ivedi
olarak yapılması gerektiğini her zaman vurgulayacaktır.
l İş Yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi,
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Grev ve Lokavt Yasası, Memurun Muhakemat-ı Yasası, Devlet Memurları Yasası vb. ile İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Kanun Tasarısı taslağı, kısaca çalışanların sağlığı, güvenliği ve çalışma yaşamıyla ilgili yasa ve
yönetmelikler kaldırılmalı; mevzuat insan ve emek odaklı olarak düzenlenmeli, “Ulusal İstihdam
Stratejisi” geri çekilmelidir.
l Çalışma yaşamıyla ilgili bütün uluslararası sözleşmeler onaylanmalı, aykırı bütün düzenlemeler
iptal edilmelidir.
lKapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerine karşı istihdam bir hak olarak tanınmalı,
geliştirilmeli ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
lBütün serbestleştirme ve özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen tüm hizmetler kamuya
devredilmeli; kamudan özel sektöre kaynak aktarımına son verilmelidir.
lEsnek istihdam, taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve Özel İstihdam Büroları yasaklanmalıdır.
lİş güvencesi tüm ücretli çalışanları kapsayacak tarzda genişletilmelidir. Tüm çalışanlar sigortalı
yapılmadır.
lGrevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün çalışanlara yeniden tanınmalı; kamuda ve özel
sektörde hak grevi, dayanışma grevi ve genel grev yasal güvenceye alınmalı, lokavt yasaklanmalıdır.
Sendikalaşma özendirilmelidir.
lSosyal güvenlik sistemi sosyal tarafların katılımıyla ve çalışanların denetleyebildiği özerk bir yapıya
kavuşturulmalı, hizmet kalitesi yükseltilmeli, bütün ücretli çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı; kayıt dışı işçi çalıştırma yasaklanmalıdır.
lEmekçilerin mücadelelerinin ve sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan sosyal güvenlik kurumlarının korunması, bu kurumlara katılımın yaygınlaştırılması, verilen hizmetlerin kalitesinin ve kapsamının
arttırılması sağlanmalıdır.
lYaşamını emeğiyle sağlayan her yurttaşın, çocukların, kadınların, yaşlıların, güçsüzlerin, güvenli bir
geleceğe kavuşturulmaları, eğitim, sağlık, uygun koşullarda konut gibi sosyal hizmetlerden yararlanmaları
kamunun yükümlülüğü olmalıdır.
lPrim yükümlülüklerini aksatan işverenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.
lİşsizlik sigortası fonu, yalnızca işsizlik sorununun muhatabı emekçiler için kullanılmalı, hükümet ve
sermayenin amaç dışı kullanım yolları kapatılmalıdır.
lAynı iş yerinde farklı kanunlara tabi olarak, farklı statülerde çalıştırılmanın önüne geçilmelidir.
lMeslek ve iş yeri sendikacılığı reddedilmeli, iş kolu sendikacılığı esas alınmalıdır.
lHaftalık çalışma süresi azami 35 saat olmalıdır.
lAsgari ücret vergi dışı bırakılmalı, insanca bir yaşam düzeyine yükseltilmelidir.
lKadın ve çocuk emeği sömürüsü yasaklanmalıdır.
lKamu çalışanlarının haklarını kısıtlamayı, sendikaları dernek statüsüne dönüştürmeyi öngören her
türlü yasa düzenlemesinden vazgeçilmeli, iş güvenceli istihdamı esas alan düzenlemeler yapılmalı; kadro
bekleyen üniversite mezunlarının atamaları yapılmalı; grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı güvence altına
alınmalıdır.
lKamuda atama ve terfiler objektif kriterlere dayandırılmalı, çalışanlarla ilgili bütün kararlarda
sendikalar müdahil olmalıdır. Sendikal çalışmalar dolayısıyla verilen disiplin cezaları ve sürgünler tüm
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, idari yargı kararlarına uyulmalıdır.
lEmeklilerin sosyal hakları ve ücretleri insanca bir yaşam düzeyine çıkarılmalı, örgütlenme ve hak
arama kanallarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Yaşasın Emeğin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!
Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
(28 Nisan 2011)
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III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ YAPILDI
Makina Mühendisleri Odası adına sekreteryası Kocaeli Şube tarafından yürütülen Enerji Verimliliği
Kongresi'nin üçüncüsü, 31 Mart- 2 Nisan 2011 tarihleri arasında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Gebze'de
“Dünden Yarına Enerji Verimliliği, Farkındalık-Bilgilenme-Bilinçlenme-Uygulama” ana temasında düzenlendi.
Kongrede 11 oturumda; “Türkiye Enerji Verimliliğinde Nerede, Sorunlar ve Çözümler”, “Enerji Verimliliği
Finansman Destekleri”, “Enerji Verimliliği ve Çevre”, “Sanayide Enerji Verimliliği”, “Ulaşımda Alternatif
Enerji”, “Soğutma-İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği”, “Alternatif Yakıt Eldesi ve Kullanım
Alanları”, “Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği”, “Binalarda Enerji Verimliliği”, “Verimlilik Artırıcı
Uygulama Örnekleri” konularında toplam 53 bildiri sunuldu. Kongrenin son günü “Enerji Etütleri ve Enerji
Projelerinin Hazırlanması” başlığı altında bir de seminer düzenlendi.
Kongrenin açılış konuşmaları Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Nedim Kara,
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tarafından yapıldı.
“Enerjiyi Verimli Kullanma Bir Memleket Meselesi”
Kongre açılışında konuşan MMO Kocaeli Şube Başkanı Nedim Kara, ülke kaynaklarının halkımızın ve
ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımı, enerji verimliliği konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi, ülke
çapında enerji ve döviz tasarrufu, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması
için teknolojik ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalar yürüten Oda'nın enerji verimliliği alanındaki
faaliyetleri nedeniyle bu konuda yapılacak değerlendirmelere aracı olacak kuruluşların başında geldiğini
savundu. Oda'nın bu bağlamda enerji verimliliği konusuna yönelik politikaları ve teknolojik gelişmeleri
irdelemek, bu alana yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretmek amacıyla Enerji Verimliliği
Kongresi'nin üçüncüsünü düzenlediğini belirten Kara, bununla birlikte enerjiyi verimli kullanma çabalarının bir
memleket meselesi olduğunu düşündüklerini ifade etti. “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 75'lere
ulaşmıştır” diyen Kara, bundan dolayı dünyadaki enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisi ve halkı üzerinde önemli
bir baskı unsuru haline geldiğini söyleyerek, “Türkiye'de düşük maliyetlerle üretilemeyen enerji, sanayi
maliyetlerini artırmakta ve üretimi daha da zor hale getirmektedir” dedi.
Kongre programı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Nedim Kara şöyle konuştu: “Kongre süresince
'Türkiye'de Enerji Verimliliği Nerede, Sorunlar ve Çözümleri' başlığı altında 2007 yılının Mayıs ayında
yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve akabinde yayınlanan yönetmelikler sonucu enerji verimliliğinde ülke
olarak geldiğimiz yeri ve hâlâ mevzuat açısından açıkta duran konuları, özellikle de uygulamadaki sorunlar ve
çözümüne yönelik bildiriler, görüşler katılımcılara iletilecektir. Enerji verimliliği proje ve çalışmalarında
sağlanan 'Finansman Destekleri' ile ilgili bilgileri içeren panel oturumla katılımcılar bu konuda bilgilenecektir.
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Enerji Yöneticisi eğitimlerinde uygulama hizmeti ve A Sınıfı Yetki Belgesi şartı olan uygulama laboratuvarını
Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şube yürütücülüğünde kurmuş bulunmaktayız. Dün MMO ailesi
olarak çok değerli kurum, kuruluşlar ve temsilcileriyle Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezimizi hep
birlikte hizmete açtık. 2010 Aralık ayı Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu kararlarında ilan edildiği üzere bu
tesis sayesinde MMO, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında A Sınıfı Yetki Belgesi almaya hak kazanan ilk
Yetkilendirilmiş Kurum olmuştur. Kocaeli Şubemizdeki altyapı desteği ve Enerji Verimliliği Kongrelerinin
Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilmesinin sağladığı bilgi birikimi sayesinde çok kısa sayılabilecek bir
sürede Eğitim Merkezimizi hizmete sunma mutluluğunu sizlerle bir kere daha paylaşmak isterim.”
“Enerji Aydınlanması Gerçekleştirmek Zorundayız”
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, kongre açılışında yaptığı konuşmada Enerji Verimliliği
Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatarak, bu süre içinde mevzuatta önemli
değişiklikler yapma ihtiyacının doğduğunu belirtti. Üç binin üzerinde mühendisin çeşitli eğitimlere katılarak
sertifika aldığını açıklayan Çakar, enerji verimliliği alanında bir hizmet sektörünün oluştuğunu ifade etti. Yurt
dışından birçok finans kuruluşunun geldiğine ve projelere yerli bankalarla birlikte finansman sağlamaya
başlandığına dikkat çeken Çakar, “MMO olarak bu kongreyle ülkemizde yapılan çalışmaları hatırlamayı,
deneyimleri paylaşmayı, karşılaşılan güçlükleri masaya yatırarak çözüm önerilerini geliştirmeyi ve enerji
verimliliği açısından ülke olanaklarının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu nedenle
kongremizin ana teması, Enerji Verimliliği Kanunu'nun üç yıllık uygulama periyodunu değerlendirmeyi de içeren
'Dünden Yarına Enerji Verimliliği' olarak belirlendi” diye konuştu.
Enerji alanında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Ali Ekber Çakar, enerji konusunun Oda'nın
eğitim ve belgelendirme çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu alanda zengin bir yayın
faaliyetinin de bulunduğunu kaydetti. Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları”, “Türkiye'nin Doğalgaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi”, “Dünya ve
Türkiye'de Enerji Verimliliği”, “Türkiye'nin Enerji Görünümü” ve “Türkiye'de Termik Santraller” Oda
raporlarının referans niteliğinde olduğunu dile getiren Çakar, enerjiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği
içinde olan Oda'nın bu dönem de Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulunda temsil
edildiğini söyledi. Oda'nın yasa ve yönetmeliklerin hazırlık süreçlerine uzman üyelerinin katkısıyla hazırladığı
görüş ve değerlendirmelerle katkıda bulunduğunu kaydeden Çakar şu açıklamalarda bulundu: “Kamu yararının
göz ardı edildiğini değerlendirdiği durumlarda ise Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesinde idari yargı yoluyla
durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunmaktadır. Enerji verimliliği ve ikincil mevzuatın hazırlıkları ve
revizyonları sırasında kapsamlı çalışmalar yapılarak hazırlanan görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlarla
paylaşılmaktadır. Odamız, enerji verimliliğiyle bağları bulunan 'Basınçlı Kaplar', 'Kaldırma ve İletme
Makinaları' ile 'Teknik Ölçüm ve Analizler'e ilişkin 'A Tipi Muayene Kuruluşu' olarak 2004 yılında akredite
olarak teknik mevzuata uyum ve uluslararası tanınırlık alanında ülkemiz lehine önemli adımlar atmıştır. Tekniğin
gerektirdiği araç, gereç ve cihazları kullanarak enerji yönetimi ve çevre mevzuatı çerçevesinde akredite emisyon
ölçümleri de Odamızca yapılmaktadır.”
41 Enerji Yöneticisi Kursunda 855 Mühendis Yetkilendirildi
Oda'nın enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluşlardan biri olarak, enerji yöneticisi yetiştirme
kurslarının düzenlenmesine özel bir önem verdiğini, yetkilendirme sürecindeki uzun ve bürokratik prosedürleri
sabırla tamamladığını ve Türkiye'nin ilk “Enerji Verimliliği Yetkili Kuruluşu” olarak Kasım 2009'da İstanbul
Şube'de sertifika programını düzenlediğini anımsattı. Bugüne kadar sanayi ve bina sektörlerine yönelik
düzenledikleri 41 enerji yöneticisi kursunda 855 mühendisin belgelendirildiğini açıklayan Çakar, “Bu önemli bir
başarıdır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkilendirmesi
için Odamız, 59 eğitimcisi ile 2 bin 283 serbest müşavir mühendislik hizmeti veren makina, inşaat, elektrik
mühendisleri ve mimarlara kurs vererek belge almalarını sağlamıştır. Eğitimlerimiz ülke geneline yayılarak
İstanbul, Kocaeli, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Konya ve Samsun Şubelerimizde
sürmektedir. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz uyarınca, Kocaeli'nde
Odamızın öz kaynaklarıyla; İzmir`de ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle enstitü bünyesinde,
uygulamalı enerji verimliliği laboratuvarları oluşturduk. 2010 Temmuz ayında İzmir'deki merkezi, dün de
Kocaeli'ndeki merkezimizi hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu ağırlıklı
Ege ve Marmara bölgelerinde enerji verimliliği için önemli eğitim altyapılarını geliştirmiştir” diye konuştu.
Süreç Sertleşecek Uyarısı
Uluslararası siyasi gelişmelere paralel olarak yönlenen enerji politikalarının günümüzün en aktüel
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konularının başında geldiğini vurgulayan MMO Başkanı Çakar, dünya enerji tüketiminin 12,3 milyar TEP
civarında olduğunu ve Türkiye'nin dünyada en fazla enerji tüketen ülkeler sıralamasında 24'üncü sırada geldiğini
kaydetti. Dünya enerji sektörünü etkileyen olayların büyüklüğü ve Türkiye'nin dünya enerji coğrafyasının
ortasında olması nedeniyle enerji politikalarının bizi yakından ilgilendirdiğini işaret eden Çakar, dünya enerji
sahnesinde enerji kaynaklarının kullanımının ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kavgasının doruk noktaya
ulaştığını belirtti. Doğal gaz, su, petrol gibi enerji kaynaklarının kullanımının ülkelerin egemenlik ve
bağımsızlıklarıyla iç içe geçtiğine vurgu yapan Ali Ekber Çakar, 11 Eylül 2001 saldırıları, Afganistan ve Irak
işgalleriyle Orta Doğu coğrafyasına yayılan iç çatışmalar dünya enerji pazarındaki gelişmelerle birlikte
değerlendirildiğinde dünyanın enerji sorunlarında refah ve barıştan çok farklı bir yönelime girdiği, yatırımlarda
ertelemelerin yaşanabileceği ve sürecin çok daha sert geçeceği uyarısında bulundu. Artacak petrol talebinin
gelecekte karşılanmasının güçlüklerine dikkat çeken Çakar, fosil yakıtların fiyatlarında önemli artışlar
yaşanacağını ifade ederek, “Enerji tüketiminin yüzde 30'unu petrolle karşılayan ve ithal petrol bağımlılığı yüzde
93 olan ülkemiz, bu durumdan bir hayli etkilenecek ve krizden önce 50 milyar doları bulan enerji ithalat bedeli
daha da artacaktır” dedi.
Hükümet Nükleer Girişimini Gözden Geçirmeli
Konuşmasında Japonya'da yaşanan depremin ve tsunaminin yarattığı nükleer felakete dikkat çeken Ali
Ekber Çakar, felaketin boyutlarının sadece Japonya'yı değil, dünya ülkelerini tehdit ettiğini vurguladı. Birçok
ülkenin bundan ders alarak nükleer programını ve teknolojisinin diğer ülkelere satışını ve mevcut tesislerini
gözden geçirmeye yönelik kararlarını açıkladığını belirten Çakar, “Bir deprem ülkesi olmamız göz ardı edilerek,
hükümetin nükleer santral kurma konusunda 'her şeye rağmen nükleere devam' deklarasyonunu Rusya'dan
açıklamasını anlamakta zorlanıyoruz. Gelecek nesillerimizi tehlikeye sokacak bu girişimi iktidarın gözden
geçirmesini ve bu teknoloji ile nükleer santral kurmak yerine yüzde 25 enerji verimliliği potansiyelimizi geri
kazanmak üzere 10 milyar dolar yatırım yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.
“Stratejik Planlama Anlayışımız Yok”
Ülkemizde nüfus artışına ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji talebinin hızla arttığını ve dünya
ortalamasının üç misli bir enerji talebiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar, son 25 yıldır uygulanan serbestleştirme politikalarıyla enerji alanlarındaki kamu kuruluşlarının
parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesi sonucunda ulusal çıkarları kollayan enerji
politikası yürütme olanağının kalmadığını vurguladı. “Ülkemiz enerji temini açısından, değindiğim tüm
olgulardan ders almamızı zorunlu kılacak kadar yüksek oranda dışa bağımlıdır” diyen Çakar, artan enerji
ihtiyacının ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin en önemli
problemlerinden biri olduğunu işaret ederek şu tespitlerde bulundu: “Bunun en önemli nedeni stratejik bir
planlama anlayışının olmaması, ithal doğal gaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi,
kamunun enerji yatırımlarından çekilerek zengin linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın
değerlendirilmemesi ve bu alanlara yatırım yapılmamasıdır. Rüzgâr, jeotermal, güneş gibi yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir.”
“Tasarruf Potansiyeli Önemsenmeli”
Sorunların çözümünün kamusal planlama ve yerli kaynak kullanımını esas alan enerji politikalarının en
geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından geçtiğini işaret eden Çakar, bu politikalarda enerji verimliliğinin
özel bir yer tutması gerektiğini savundu. Sanayide yıllık enerji kaybımızın en az 5 milyon TEP olduğuna dikkat
çekerek, bina, ulaşım ve elektrik sektöründeki kayıplarla birlikte enerji israfının korkunç rakamlara ulaştığını
kaydetti.
Sanayide yüzde 20, ulaşımda yüzde 15, binalarda yüzde 30'u aşan bir tasarruf potansiyelinin bulunduğunu
belirten Çakar, “Bu potansiyel önemsenmelidir. Zira nihai sektörlerde yüzde 2530 olan enerji tasarrufu
potansiyelinin değeri 5 milyar doların üzerine çıkabilecektir. İmalat sanayisinde yüzde 850 arasında değişen ürün
maliyeti içindeki enerji maliyeti payının azaltılması da söz konusu olabilecektir. AB ortalamasından en az yüzde
30 yüksek olan enerji yoğunluğumuz ekonomimizin rekabet şansını düşüren unsurlar arasındadır. Bunu azaltmak
üzere başta sanayi sektörümüz olmak üzere, binalarda ve ulaşım sektöründeki önlemlerin neler olduklarını
biliyoruz, bu önlemlerin hepsini uygulayacak mühendislik yeteneğine sahibiz. Mevcut enerji verimliliği
potansiyelinin en az 20 milyon TEP civarında olduğu düşünüldüğünde, birçoğu teknik eleman olmak üzere on
binlerce kişiye iş sahası açılabilecektir” dedi.
“Enerji Aydınlanması Zorunlu”
Türkiye'nin mutlaka etkin enerji verimliliği politikalarına ve enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek ve bir
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tür “enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorunda olduğunun altını çizen MMO Başkanı Ali Ekber Çakar,
enerjinin verimli ve etkin kullanımının ulusal, toplumsal bir politika haline getirilmesi gerektiğini savunarak, “Bu
noktada enerji verimliliğinin daha da etkinleştirilmesi, kurumlardaki kadroların güçlendirilmesi, genel ve
sektörel hedeflerin ve eylemlerin belirlenmesi, halkın ve sanayicinin enerji verimliği önlemlerini uygulamak
üzere finansman ile teşvik edilmesi, mevzuatın bürokratik güçlükler getiren uygulamalarının gözden geçirilerek
düzeltilmesi ve tüm bu çalışmaların yerli mühendis ve mimarlar tarafından yürütülmesi gerektiğini
düşünmekteyiz” diye konuştu.
İnovasyonda Çok Gerilerdeyiz
Kongre açılışında bir konuşma yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, bugün
ikinci bir Endüstri Devrimi'nin gerekli olduğuna işaret ederek, birinci Endüstri Devrimi'nin insan ve hayvan gücü
yerine fosil yakıtlarla çalışan makineleri koyduğunu hatırlattı ve yaşanması gereken ikinci Endüstri Devrimi'nin
çevreye özen gösteren, sürdürülebilir enerji kaynaklarının sağlanması üzerine odaklanması gerektiğini savundu.
Bütün bilim dünyasının enerji konusunda bu iş için çalıştığını ifade eden Komsuoğlu, refah toplumunun
hedeflendiğini, bunun hedeflendiği günümüz dünyasında ise yeni endüstriyel devrimin yeni teknolojilerine
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Buradaki anahtar kelimelerden biri sürdürülebilir kalkınmanın ve enerji
politikalarının bugünkü toplulukların ihtiyacı olan ekonomik gelişmenin gelecekte dünya üzerinde yaşayacak
olan toplulukların ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmamasıdır” diyen Komsuoğlu, üretilecek teknolojilerin,
savunulacak sektörlerin ve yeni bilimsel buluşların bugün refah sağlayacağını; fakat gelecek nesillerin de
düşünülerek hareket edilmesi gerektiğinin zorunluluğunu vurguladı. Türkiye'nin Dünya Bankası verilerine göre
dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 17'nci sırada yer aldığını anımsatan Sezer Komsuoğlu, “Birinci
sırada 14 trilyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 20'nci sırada 472 milyar dolarla Belçika var. Türkiye 614
milyar dolar milli gelirle 17'nci sırada, bazen de 16'ncı sırada. G-20 ülkeleri içerisindeyiz. Bu rakamlar güzel,
ancak önemle hatırlamamız gereken diğer rakamlar, yaratıcılıkta yani son 10 yılın 'buzz word'u en çok kullanılan
kelimesi olarak seçtiğimiz inovasyonda 55'inci sıradayız. Rekabetteyse sıramız 53'te” diye konuştu.
AR-GE Merkezleri Yetersiz
Türkiye'nin ileri görüşlülüğü, dünyadaki hâkimiyet gücü, çalışma enerjisi ve heveslendiği bilgi birikimiyle
ekonomide 17'nci sırada yer alırken inovasyonda 55'inci sırada yer alamayacağı eleştirisinde bulunan Prof.Dr.
Komsuoğlu şöyle konuştu: “Bu hatanın bizim olduğunu düşünüyoruz. Üniversite ve bilim dünyası sanayi ile iş
birliğini bir noktaya getirmeli, heves ettiği ve çok kullandığı bu kavramları açmalıdır. Hep inovasyondan ve ARGE'den söz ediyoruz. AR-GE kelimesi bu ülkeye yerleşeli neredeyse 10 yıl oldu. İnovasyon kelimesini de son beş
yıldır mütemadiyen kullanıyoruz. Ama sıralamada baktığımızda 55'inci sıradayız. Bu kavramlarda
üniversitelerin, sanayinin ve yasaların açması gereken yerler var. Bugün dünyadaki en iyi üniversitelerin
çevrelerinde neredeyse kendi içlerindeki bölümler kadar araştırma merkezleri var; ama biz bunlardan bir tanesini
yapmaya kalksak önümüze çıkacak en az 10 tane engelleyici yasa var. Üniversitemiz enerji konusunda da bir
yüksek lisans ve doktora programı açtı. Ama bunları AR-GE merkezleriyle desteklemedikçe, sanayiye doğru
açılım yapmadıkça inovasyonda yer almamız mümkün değil. Türkiye'nin bulunduğu bölge, Orta Doğu bölgesi,
Akdeniz, Kafkaslar, Balkanlar, bizi jeopolitik olarak dünyanın en önemli yerine oturtmuş. Hepimizin bu dünyada
ne kadar önemli bir coğrafyada yer aldığımızı, ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu ve dünyada dönen her şeyde
rol sahibi olabileceğimizi bir kez daha hem genç nüfusa öğretmek hem de kendi kendimize tekrarlamak zorunda
olduğumuzu düşünüyorum. Enerji, bunların odaklarından biridir. Bulunduğumuz coğrafya bu savaşın içine bizi
net olarak koymaktadır. Bütün bunlarla baş edebilmek için güçlü bir demokrasi, güçlü bir savunma ve çok güçlü
bir eğitim gerekmektedir. Biz de üniversiteler olarak üzerimize düşen payı biliyoruz.”
“Bulduğumuz Her Bilgi Kırıntısını Türkiye'ye Taşıyalım”
Kongre açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Nüket Yetiş, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) en üst karar organı olduğunu anımsatarak, 21. Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulunun bir yıl önce önümüzdeki 2011-16 yılları arasında odaklanılması gereken üç yeni alan
belirlediğini, bu alanların da sırasıyla gıda, su ve enerji teknolojileri olduğunu kaydetti. Prof.Dr. Yetiş, TÜBİTAK
koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla Türkiye'de enerji araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için
stratejik çalışmaların devam ettiğini bildirerek 23. BTYK'da bu stratejiyi Kurulun önüne koyacaklarını açıkladı.
Bu çalışmalar devam ederken enerji teknolojileri konusunda strateji grubunun bir vizyon ortaya koyduğunu ifade
eden Yetiş şu bilgileri verdi: “Enerji teknolojileri alanında ürettiği bilgi ve geliştirdiği yenilikçi ürünler ile
kaynaklarını etkin kullanan, çevre ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, küresel rekabet gücüne sahip olan bir
Türkiye. Ben bu kongrenin hep birlikte bu vizyona doğru yol almamızda çok önemli bir adım olduğunu
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düşünüyorum. Burada dikkat ederseniz kaynaklarını etkin kullanan Türkiye'den bahsediyoruz. Ama artık
dünyada bir bölgesel güç ve dünya gücü olmak istiyorsak sadece iç kaynaklarımıza odaklanamayız. Unutmayın
ki asırlardır alınamayan İstanbul'un alınmasında o zamanın atom bombası etkisi olan topları da bir Macar usta
dökmüştü. Tabi onun arkasında da ona destek veren bir devlet sistemi ve bir devlet adamı vardı. Buradan vermeye
çalıştığım mesaj ne olur sadece içimize bakmayalım, dünyanın neresinde olursa olsun bulduğumuz her bilgi
kırıntısını ister araştırmacılar aracılığıyla, ister başka yollardan bunu Türkiye'ye taşımaya çalışalım. Tabi ki iç
dinamiklerimizin dinamizmiyle birlikte.”
“Kimlik Belgesi Olmayan Yapı Kalmayacak”
Kongre açılışında konuşan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türkiye'den artık bir enerji geçiş
koridorunun düğüm noktası ve istasyonu olarak söz edildiğini ifade ederek, bundan sonraki hükümetlerin bu
konuya dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olan Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ının
yapılarda kullanıldığına dikkat çeken Bakan Demir, bunun ithal edilen enerjinin yarısından çoğunun yapılarda
tüketildiği anlamına geldiğini kaydetti. Mevcut yapıları enerji verimliliği açısından değerlendirdiklerinde çok iyi,
orta ve çok kötü düzeyde yapılarla karşılaştıklarını söyleyen Demir, bundan sonra yapılacak yapıların tümünde
enerjinin verimli kullanımının hedeflendiğini vurguladı. İki hedeflerinin olduğunu ifade eden Bakan Mustafa
Demir, “Bundan sonra yapacağımız enerjiyi verimli kullanan, geçmişteki tüm yapı stoklarındaki enerji
kullanımlarını etkin ve verimli hale dönüşümlerini sağladığımızda, demek ki bizim 50 milyar dolar dışarı kaynak
ödüyorsak yarısı yapılarda kullanılıyor ise bu 25 milyar dolar, yüzde 50 verimlilik sağlarsak, 12,5 milyar dolarlık
toplam bir enerji tasarrufu sağlama imkânımız olduğu anlaşılır” diye konuştu. TÜBİTAK'la birlikte önemli
çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Demir, enerjiyi verimli kullanan yapıların yanında enerjisini üreten yapılara
yönelme vaktinin de geldiğini belirtti.
MMO'ya Katkılarından Dolayı Teşekkür
Yapıları A, B ve C olarak sınıflayan Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe
girdiğini anımsatan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türkiye'de kimlik belgesi olmayan yapının
kalmayacağını kaydederek, “Bunun siyasi sorumluluğu çok ağır ve her siyasetçi bunu kolay kolay yapmaz diye
düşündük; ama önemine binaen biz bu konuda İZODER'le birlikte müşterek bir çalışmayla yazılımı hazırladık ve
devreye aldık. Doğrusu beklediğimizden daha az bir problemle karşılaştık. Bir kısım problemler var, bu konuda
Makina Mühendisleri Odası'na teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda çok büyük katkıları oldu. Yerel yönetimlerle
bu konuda çok iyi iş birliği içerisindeyiz. Nisan ayı içerisinde konut ağırlıklı yapıların dışındaki yapılarda enerji
kimlik belgesi alınmasında bazı zorluklar vardı onları da aşıyoruz, düzeltiyoruz” dedi. Enerji verimliliğinin iki
ayağı olduğunu belirten Demir, yeni yapıların enerji verimli inşa edilmemesi durumunda geçmişte yapılan
yapıların dönüştürülmesinden boşuna söz edileceğini kaydetti. Japonya'daki depremi işaret eden Bakan Mustafa
Demir, 1999 yılındaki İstanbul depreminin 40 katına yakın yıkıcı etkisi olan bir depremde bile binaların
yıkılmadığına dikkat çekerek, dayanıklı yapıların teşviki amacıyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı
denetimini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdıklarını ifade etti. Enerji verimliliğinin Anadolu'da yaygınlaşması için
kamunun öncülük yapması gerektiğini vurgulayan Bakan Mustafa Demir, Makina Mühendisleri Odası ile iş
birliğinin devam etmesini istedi.
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V. DEMİR ÇELİK KONGRESİ KARABÜK'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
V. Demir Çelik Kongresi 1-3 Nisan 2011 tarihleri arasında Karabük
Üniversitesi Konferans Salonu'nda toplandı. Üç gün süren kongrede demir çelik
sektörünün dünü, bugünü, yarını, üretim teknolojileri ve sektörde enerji yönetimi
politikaları ele alındı.
Kongrede sekiz oturumda, 46 bildiri sunuldu. Kongrenin ilk günü “Yeni
Ürünler ve Yeni Kapasiteler Işığında Türk Demir Çelik Sektöründe Durum
Analizi” başlığı altında bir de panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Türkiye
Demir Çelik Üreticileri Derneği (DÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan'ın
yaptığı panele; Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, Tosçelik Genel Müdürü
Dr. Suhat Korkmaz, İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği (İDÇİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Namık Kemal Ekinci ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Yatırımlar Grup Başkanı A. Kerim Dervişoğlu panelist olarak katıldı.
Kongrenin açılış konuşmaları Makina Mühendisleri Odası (MMO)
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Mete, MMO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar, DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ve Karabük
Valisi İzzetin Küçük tarafından yapıldı.
“Demir Çelik Enstitüsü Kurulmalı”
Kongre açılışında konuşan MMO Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Mete, kongrede ülke
ekonomisinin ve sanayileşmesinin üzerinde büyük etkileri olan ve lokomotif sektör olma özelliğinden dolayı
refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen demir-çelik sektörünün, küreselleşen
yeni dünya düzeninde Türkiye'deki demir-çelik endüstrisinin dünyadaki gelişmelere göre yeniden
yapılandırılması ve sektöre yönelik ulusal politikaların yeniden gözden geçirilmesi, reel sektörle bu konuda
bilimsel çalışmalar yapanların bir araya gelerek sektördeki sorunların tartışılmasının, çözüm önerilerinin, gerekli
AR-GE çalışmalarının ve rekabet politikasının ortaya konulmasının hedeflendiğini ifade etti. Kongre
kapsamında ileri teknolojilerin tanıtılmasının, bilimsel gelişmelerin paylaşılmasının, Oda-üniversite-sanayi
ilişkilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Mete, bu yıl beşincisini düzenledikleri kongrenin
ülkemizde sanayileşme hareketinin başlatıldığı, Türk sanayi hareketinin öncüsü, demir-çelik sektörünün temeli,
okulu olan ve 3 Mart 1937 tarihinde temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının bulunduğu Karabük'te
düzenlenmesinin çok anlamlı ve yararlı olduğuna inandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Makina Mühendisleri
Odası adına Zonguldak Şube yürütücülüğünde 2001 yılından beri düzenlenen demir-çelik kongrelerinin sonuç
bildirgelerinde, demir-çelik sektörümüzün gelişiminin sağlanması, sektörün sorunlarının çözümüne ve AR-GE
ihtiyaçlarına ulusal ölçekte yanıt verecek, toplumun ilgili tüm kesimlerinin temsil edildiği Demir Çelik
Enstitüsü'nün kurulması için yasa ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve bu çalışmalarda TMMOB'ye bağlı
ilgili meslek odalarının temsiliyetinin sağlanması ve her aşamada görüş ve önerilerinin alınması gerektiğini dile
getirmiştik. Bu önerimiz günümüzde daha da önem kazanmakta, zorunlu bir ihtiyaç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu kongre süresinde Demir Çelik Enstitüsü'nün kuruluş çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri de öğrenme
fırsatı bulacağız.”
“Ulusal Demir Çelik Stratejisine İhtiyacımız Var”
Kongre açılışında konuşan MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar Oda'nın ilke edindiği çağdaş,
demokratik, üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye yaratılmasına yönelik MMO'da yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi verdi. 2007 yılında düzenledikleri IV. Demir Çelik Kongresinde dile getirilen ve sonuç
bildirgesinde dikkat çekilen sorunların ve gerçeklerin aradan geçen dört yılda varlıklarını koruduğunu işaret eden
Çakar, sektörün sorunlarının serbestleştirme, özelleştirme politikaları, yüksek enerji maliyetleri, ham maddede
dışa bağımlılık, düşük katma değer, yüksek karbondioksit salımı, düşük AR-GE oranı, AB uyum sürecinin
ülkemiz aleyhine olması şeklinde özetlenebileceğini dile getirdi. Uluslararası finans kuruluşları ile Dünya Ticaret
Örgütü ve Avrupa Birliği'ne (AB) verilen taahhütler sonucu gerçekleşen serbestleştirme ve özelleştirmenin
yanlışlığının bu sorunların en başında geldiğini savunan Çakar, “Odamız ERDEMİR özelleştirmesine yönelik
birçok dava açmış, ancak özelleştirme, süren davalara karşın hukuksuzluklar eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
Özelleştirme, kamu yatırımlarının yapılmaması, yabancı büyük şirketlerin Türkiye'ye girişi, üretim ve ihracat,
ithalat dengesizlikleri gerçekte Türkiye demir çelik sektörünü zayıflatmaktadır. Bizim gibi gelişmekte olan
ülkelere kamu işletmeciliğinin tasfiye edilmesini ve ulusal ekonominin korunmamasını dayatan metropol
ülkelerin, kendi sanayi sektörlerine kıskançlıkla sahip çıktığı bilinmektedir. Aynı şekilde AB'nin, kendi çelik
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sanayisini korumak amacıyla 2002 yılından itibaren 15 demir çelik ürünü ithalatında Genel Tarife Kotası
uygulamasına geçmesi ve Gümrük Birliği anlaşmasına rağmen Türkiye'nin bu uygulama kapsamında tutulması,
sektörün ve ülkemizin aleyhine olan gelişmeler arasındadır” diye konuştu.
Oligopol Şirketler Türkiye'ye Girecek
Dünya demir çelik piyasasının, üretici konumundaki dev uluslararası şirketlerin spekülasyonu sonucu iniş
çıkışlar yaşadığını belirten Çakar, uluslararası piyasada az sayıda şirketin egemen olacağı bir oligopolleşme
eğiliminin gözlendiğini kaydetti. Bu büyük şirketlerin Türkiye'ye girişinin söz konusu olduğuna dikkat çeken
Çakar, “Bu durum ileri teknoloji yoğunluğu ve yüksek katma değerli ürün üretiminde Türkiye'nin yerli
oluşumlarını ve gelişimini engellemektedir” dedi. Çakar, AB'nin bünyesindeki çelik üretim fazlalığı itibarıyla
Birlik içinde üretim dengesinin kurulması için Türkiye'deki çelik üretiminin azaltılması yönünde Birliğin bazı
kısıtlamalar getirmesi işaretlerinin mevcut olduğuna vurgu yaparak, devam eden Türkiye demir çelik sanayisinin
AB'ye uyum çalışmalarında özellikle sıcak haddeleme kapasitesine ve devlet teşviklerine kısıtlamalar
getirildiğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca
yerli sektöre yönelik her türlü devlet yardımının engellenmesinin ve bu yöndeki istisnai süreyi düzenleyen 8.
maddeye yönelik Türkiye'nin başvurusunun değerlendirmesinin 11 yıldır sürüyor olmasının AB'nin niyetlerine
dair yeterince ipucu verdiğini işaret eden Çakar şöyle konuştu: “'Ulusal Yeniden Yapılandırma Programı' böylesi
bir süreçte Türkiye'ye dayatılmıştır. İşte bu süreçte kamu işletmeciliğini bitirmek adına entegre demir çelik
tesislerimize bakım, yenileme ve kapasite artırma yatırımları yapılmayarak bu tesisler bilinçli bir şekilde zarar
ettirilmiş, geriletilmiştir. 1980'li yıllarda verilen teşviklere rağmen sektörde çarpık bir yapılanma söz konusudur.
Yassı üretimde açık, uzun üretimde fazlalık oluşmuş; yassı üründe ithalat, uzun üründe ihracat zorunlu hale
gelmiştir. Uzun, yassı ve vasıflı çelikler arasında tam bir arz-talep dengesizliği söz konusudur. Türkiye uzun
inşaat malzemesi grubunda ihracatta dünyada ilk sırayı almaktadır. Yassı ürünlerde maliyetler yüksek, paslanmaz
ve vasıflı çeliklerde ise ithalat artışı sürmektedir. Dolayısıyla katma değerde ihracatı düşük ürünler başta, katma
değeri yüksek ürünler ise son sıradadır.”
Fiyat Farkları Katma Değer Transferini Getiriyor
Dışa bağımlılığın azaltılması için demir cevheri ihtiyacının öncelikle ülke kaynaklarından karşılanması
gerekliliğinin göz ardı edildiğini, demir cevheri arama faaliyetlerinden vazgeçildiğini ve ülkemiz demir cevheri
rezervlerinin kısa süre içinde tükenebilecek konuma getirildiğini vurgulayan Ali Ekber Çakar, özellikle Divriği,
Hekimhan ve Attepe'de 20 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek demir rezervinin bulunmasına rağmen yurt dışından
demir cevheri ithal edildiğini söyledi. İthal cevherin hurda demir ithalatı olarak girdiğine ve sektörün dışa bağımlı
bir hale geldiğine dikkat çeken Oda Başkanı Çakar, demir çelik sektörünün bir taraftan ülkenin iç tüketim açığını
yassı ürün ithal ederek karşıladığını, diğer taraftan da uzun ürünü üretebilmek için hurda demir ithal edildiğini,
fiyat farklarının Türkiye'den dünyaya katma değer transferini getirdiğini ifade etti.
Üretimde Düşük Katma Değer Ağır Basıyor
Demir çelik sektörünün, ark ocaklarında ham madde olarak kullandığı hurdanın yüzde 70'inin, entegre
tesislerin ihtiyaç duyduğu ham madde olan demir cevherinin yüzde 60'ının ve kömürün yüzde 90'ının ithalat
yoluyla karşılandığını belirten Çakar, sektörde yüksek fırına dayalı üretim yapan üç entegre, 18 ark ocaklı tesis ile
150 haddehanenin faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Türkiye'nin toplam ham çelik üretiminin yaklaşık yüzde
70'inin ark ocaklı tesisler, yüzde 30'unun ise entegre tesisler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. 2010 yılı ham
çelik üretiminin 27,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Ali Ekber Çakar şu açıklamalarda
bulundu: “Türkiye ham çelik üretiminde dünyadaki 64 çelik üreten ülke arasında onuncu sırada,
Avrupa'da ise Almanya'dan sonra ikinci sırada yer
almaktadır. Türkiye dünya ham çelik üretiminin
yüzde 2'sini üretmektedir. Sektör, ülkede en fazla
ihracat yapan sektörler arasında otomotiv ve tekstilden sonra üçüncü sıradadır. Sektörün ana metal
ihracatının imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde
9,79'dur. Dünya ihracatında 13'üncü sırada olan
Türkiye'nin üretiminde düşük katma değerin ağır
bastığı ve ithalatta dünyada yedinci sırada olduğu
gözetilmelidir.”
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Sektörde AR-GE Harcamaları Düşük
Çakar krizin sektörü önemli ölçüde etkilediğini, ihracatta 2008'de yüzde 27, 2009'da yüzde 41 oranında
düşüş ve 2010'da yalnızca yüzde 7 oranında artış yaşandığını işaret etti. Demir çelik ana metal sanayisinde 20052010 yılları ortalama AR-GE değerleri ele alınarak firma düzeyinde inovasyon yapanların toplama oranı
hesaplandığında, Türkiye'nin 18 ülke arasında yüzde 45 ile sonuncu sırada yer aldığına dikkat çeken Çakar,
“Sektörün AR-GE harcamalarının toplam imalat sanayi AR-GE harcamaları içindeki oranı yüzde 4,52'dir. Demir
çelikte AR-GE harcamalarının GSMH'ye oranı ise yüzde 0.81 gibi düşük bir düzeydedir.
OECD verilerine göre 2008 yılında 33 bin kişi olan istihdam 2009 yılında 29 bin kişiye düşmüştür. Sektörde
istihdam oranı, imalat sanayi toplam istihdamının yüzde 11,58'idir. Sektörün istihdam endeks düzeyi, üretim ve
verimlilik endekslerinin gerisindedir” dedi.
Stratejik Planlama Zorunlu
Bir yandan sektöre devlet desteği isterken bir yandan da serbestleştirme, özelleştirme ve küreselleşmeci
yaklaşımları savunmak arasındaki çelişkiye dikkat çeken MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, “Bu nedenle sektörü ve
ülkemizi AB yollarında zayıflatacak 'Ulusal Yeniden Yapılandırma Programı'nı değil, gerçekten üretici, yatırımcı
ve kamu öncülüğünde bir ulusal stratejiye, kömür ve demir cevheri madenciliği ile çelik üretim ve tüketimini
bütün olarak değerlendirecek bir 'ulusal demir çelik stratejisi'ne ihtiyaç vardır. Mevcut durum tüm alanlarda
olduğu gibi demir-çelik sektöründe de stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu stratejide yerli yatırımcı
özendirilmeli ve korunmalıdır. Ülkemizin bu alandaki stratejisi, ülkenin gereksinimi olan demir çeliğin kalite,
miktar ve çeşitlilik olarak ülkemiz tesislerinde üretilmesi, üretim için gerekli tesislerin çağın teknolojileri
kullanılarak kurulması, mevcut tesislerin rekabet gücünü artırmak için sürekli modernize edilmesi, tesislerin
gereksinimi olan başta demir cevheri ve kömürün öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması üzerine kurulmalıdır.
Ülkemiz geleceğini planlama yetilerini yeniden kazanmalı, tüm ulusal kaynaklarımız kalkınma amaçlı olarak
seferber edilmelidir. Devletin ekonomide yönlendiriciliği artırılmalı ve özelleştirme saplantısından
vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.
“AB'nin Bize Kefen Biçme Gayretleri Oldu”
Kongre açılışında konuşan DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, son 10 yılda dünya çelik sektörünün
üretimini 850 milyon tondan 1.4 milyar tona çıkarttığını ve üretimdeki artışın yüzde 85 civarındaki önemli bir
kısmının Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirildiğini ve dünya çelik üretimindeki artışın yüzde 66
seviyesinde olduğunu belirtti. Dünyanın geri kalan kısmındaki üretim artışının yüzde 12.5 gibi mütevazı bir
seviyede kaldığını, bu dönemde Türkiye'nin üretim artışının yüzde 95 seviyesinde gerçekleştiğini işaret eden
Yayan, bundan 10 sene evvel Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yüzde 5-6'sı civarında bir üretim gerçekleştirdiğini,
bugünse yüzde 20'si civarında bir üretim gerçekleştirdiğini kaydetti. “Avrupa Birliği'nin bize kefen biçmek
diyebileceğimiz birtakım gayretleri olmadı değil; bununla çok ciddi mücadeleler yaptık, hatta zaman zaman,
'Acaba bazı kuruluşlarımızı kapatabilir miyiz?' diye düşündük. Çünkü Avrupa Birliği, üyeliğe kabul ettiği bütün
ülkelerle, üyelik öncesinde demir-çelik kapasitelerini azaltma yönünde görüşmeler yaptı” açıklamasında bulunan
Yayan, Birliğe bağlı ülkelerin kendi ülkelerinde de kapasite fazlası olması nedeniyle kapasite azaltmaya gittiğini
ifade ederek, “Biz bu konuda taviz vermek bir yana, görüşme süresinde kapasitemizi 2.5 misli artırdık” dedi.
Avrupalıların bir şeyler istemesinin ayrı, Türkiye'nin neyi gerçekleştirdiğinin ayrı bir husus olduğunu kaydeden
Veysel Yayan şöyle konuştu: “Onların düşündükleri, zaman zaman yararlanabildiğimiz hususlar oluyor; ama bize
birebir uygulatabildikleri hususlar olmuyor. Dolayısıyla, karamsarlığa yol açmamak için bunu burada
belirtmekte fayda gördüm.”
“Yassı Üründe Net İhracatçı Konumuna Geleceğiz”
Türkiye'de son iki yıl içinde yassı ürün üretiminin yüzde 95 oranında arttığını, 3 milyon ton civarında
seyreden yassı ürün üretiminin geçen yıl 7.3 milyon tona çıktığını, bu yıl 10-10.5 milyon ton civarında bir üretim
gerçekleştireceklerini açıklayan Veysel Yayan, 2015 yılına kadar 16 milyon tonu geçeceklerini ifade etti.
“Önümüzdeki yıllarda çok kuvvetle muhtemeldir ki, biz uzun ürünlerde olduğu gibi yassı ürünlerde de net
ihracatçı durumunda olacağız” diyen Yayan, ihracatta dünyanın sekizinci ihracatçısı konumunda bulunan
Türkiye'nin uzun ürünlerde dünyanın birinci çelik ihracatçısı olduğunu kaydetti. Yassı ürünlerde yakın bir tarihte
net ihracatçı konumuna gelineceğini ifade eden Yayan şöyle konuştu: “Artık bundan sonra vasıflı ve paslanmaz
çeliği nasıl daha fazla üretiriz, paslanmaz çelikte bu kadar fazla zaman kaybını nasıl telefi ederiz konularını
konuşma zamanıdır. Çünkü konuşmanın idrak noktasına ve yatırımlara dönüşmesi biraz zaman alıyor, öyle
anlaşılıyor. Önümüzdeki kongrelerde vasıflı çelikteki kapasitelerin de arttığını, mesela bir Karabük'te yassı
ürünün de üretilmeye başlandığını, paslanmaz çelik yatırımlarının sonuç vermeye başladığını göreceğiz.”
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1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLAR ARASI BİRLİK,
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
TMMOB'nin de aralarında olduğu emek-meslek örgütleri 1 Mayıs'ı başta Taksim olmak üzere tüm
Türkiye'de alanlarda kutlamaya hazırlanıyor. Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB
konuya ilişkin olarak 20 Nisan 2011 tarihinde bir bildiri yayımladı.
Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları,
gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız.
Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan
onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs
2011'de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz omuzayız.
1 Mayıs 2011'i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda
karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve
örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torba Yasa ile her alanda
emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.
Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir
anayasa ve yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve
sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.
1 Mayıs'ta Alanlardan Bir Kez Daha Hükümete ve İşverenlere Sesleniyoruz;
İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma
biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.
İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.
Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.
Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.
İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.
Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.
Antidemokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını istiyoruz.
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün
toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.
Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların
tahliye edilmesini istiyoruz.
Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde
sağlanmasını istiyoruz.
Biz, 1 Mayıs 1977'nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne
çıkarılmasını istiyoruz.
Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri
kınıyoruz.
İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler,
Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin Haydi 1 Mayıs'a!
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Tüm Emekçilere Kutlu Olsun!
TÜRK-İŞ HAK-İŞ DİSK MEMUR-SEN KESK TMMOB TTB TEB
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DÜNYA JAPONYA'DA YAŞANANLARIN PANİĞİNDE,
AKP NÜKLEER SANTRAL PEŞİNDE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami sonrası meydana
gelen nükleer santral hasarı ve radyoaktif sızıntı ile ilgili
olarak 23 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,0
büyüklüğünde deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle
binlerce kişi yaşamını yitirmiştir. Halen milyonlarca insan;
sağlık, beslenme, barınma, temiz su ve diğer yaşamsal
gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Yaşanan deprem ve
sonrasında oluşan tsunami nedeniyle Fukuşima Nükleer
Santrali'nde meydana gelen hasar sonucunda oluşan radyoaktif
sızıntının boyutları da giderek büyümektedir. Nükleer santral
savunucuları da dâhil, tüm dünya gelişmeleri panik halinde
izlemektedir.
Bugün itibarıyla Fukuşima Santrali'nden sızan radyoaktif
maddelerin yarattığı sorunlar bu işin çok bilenlerince (!) dahi
açıklanamamakta ya da açıklanmamaktadır. Japonya'da
yaşananlar inkâr politikasıyla gizlenmeye çalışılmaktadır.
Çernobil'den sonra Fukuşima insanlığın üzerine bir kabus olarak çökmüşken, bu ülkenin siyasi iktidarının
başında olanların, Başbakanın ve Enerji Bakanının açıklamalarında (sanki bilgi birikimleri varmış gibi) hâlâ
nükleer santrallerin nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Başbakan
nükleer santrallerin risklerini evlerimizde kullandığımız tüplerle kıyaslayabilmektedir. Siyasi iktidar tüm
vurdumduymazlığı ile nükleer santral yapımı peşindedir. Oysa kaçıncı nesil olursa olsun, her nesil sorunlu
olmuş ve insan yaşamını yok etme noktasına gelmiştir.
AKP Hükümeti, TMMOB'nin başvurusuyla yargı tarafından durdurulan Akkuyu'da nükleer santral
kurulmasına yönelik olarak bu kez de Rusya ile devletlerarası anlaşmayı yürürlüğe koymuştur ve hayata
geçirmek için görüşmeleri sürdürmektedir.
Bilim insanları söylüyor, TMMOB çok söyledi:
Nükleer santral ile enerji üretilmesi dışa bağımlı, pahalı, atık sorunu halen çözülmemiş ve çok yüksek risk
içeren bir yöntemdir. Kaldı ki; Akkuyu'da kurulacak olan nükleer santral için 35 yıl önce yer lisansı alınmıştır. Bu
kapsamda yapılmış veri ve değerlendirmeleri geçerli görerek yer lisansını kabul etmek mümkün değildir.
Ecemiş fayı yaklaşık 300 km uzunluğunda olup, Akkuyu'nun 20-25 km yakınından geçerek denizde devam
etmektedir. Ecemiş fayının, hareketli ve aktif bir fay olduğu bilinmektedir. Bilim insanlarının fay hattında
tehlikeli bir enerji birikimi olduğu tespitleri bulunmaktadır. Diğer taraftan bölgenin, önemli bir deprem
beklentisi olan Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay zonundan etkilenme olasılığı da bulunmaktadır.
Tüm bunlar ortadayken, emperyalizmin enerji planlarının bölgemizdeki baş uygulayıcılarından olan siyasi
iktidarın nükleer santral tercihinin siyasi bir tercih olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir.
Çağrımız siyasi iktidaradır: “Japonya'da yaşananlardan ders çıkarıp, ülkemizde nükleer santral macerasına
son verin, nükleer santral anlaşmasını iptal edin.”
Çağrımız tüm dünyayadır: “Çernobil'den sonra Fukuşima yaşanan son ders olsun. İnsanlığın geleceği
açısından, nükleer santralleri kapatın.”
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIMINDA “BEN YAPTIM OLDU”
DİYEN SİYASAL İKTİDARA, YÖK'E VE ÖSYM'YE YARGI “DUR” DEDİ
2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB'nin başvurusuyla
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
konuya ilişkin olarak 22 Nisan 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB'nin başvurusuyla
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. 2010 yılında teknoloji fakültelerine yerleştirilen 3600
öğrencinin ve ailelerinin mağduriyetini siyasal iktidar sorumluluktan kaçmayarak ivedilikle gidermelidir.
Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu, 2009 yılında çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan 19 mesleki ve teknik
eğitim fakültesini kapatarak yerlerine “Teknoloji Fakültesi” adı altında yeni fakültelerin kurulmasına karar
vermişti. Bu çerçevede 2010 ÖSYS kılavuzunda 6 üniversitede açılan teknoloji fakültesinin mühendislik
bölümlerine öğrenci alınacağına ilişkin duyuru yapılmıştı.
Aynı üniversite bünyesinde iki farklı fakültede aynı adlı bölümlerin kurulması ve ÖSYS'de teknoloji
fakültelerine iki ayrı puan türüyle öğrenci alınması, eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle Birliğimiz tarafından
yargıya taşınmıştı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2010 ÖSYS Kılavuzunda, Afyon Kocatepe, Süleyman Demirel,
Fırat, Sakarya, Karabük, Gazi Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerine ilişkin yer alan hükümlerinin
yürütmesinin durdurulması yönünde karar verdi.
Süreç Nasıl Gelişti?
Bakanlar Kurulunun, çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapatarak
yerlerine “Teknoloji Fakültesi” adı altında yeni fakülteler kurulmasına ilişkin kararı 13 Kasım 2009 tarihli
Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak Bakanlar Kurulu kararında hangi bölümlerin kurulacağına dair herhangi bir
bilgiye yer verilmedi.
YÖK tarafından başlangıçta teknik öğretmen yetiştiren mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin teknoloji
fakültesine dönüştürülerek, uygulamacı mühendis yetiştireceği yönünde kimi belirsiz açıklamalarda bulunuldu,
bazı ülkelerde faaliyet gösteren uygulama mühendisi kavramına denk gelecek bir sistemin uygulamaya
konulacağı açıklandı. YÖK tarafından kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeden sessiz sedasız yürütülen
çalışmaların sonucunda bazı üniversitelerde Bakanlar Kurulu kararına uyularak teknoloji fakültesi açıldı.
Ancak, YÖK'ün gerekli çalışmaları yürütmemesi, hazırlıkları yapmaması sonucu teknoloji fakültelerinde de
diğer mühendislik fakültelerinde olduğu gibi “mühendis” yetiştirileceği ilan edildi.
Bu çerçevede 2010 ÖSYS kılavuzunda 6 üniversitede açılan teknoloji fakültelerinin mühendislik
bölümlerine öğrenci alınacağına ilişkin duyuru yapıldı.
Başlangıçtaki amacını gerçekleştiremeyen YÖK, üniversitelerimizde halen bulunan mühendislik
fakültelerine alınan öğrencilerden farklı olarak teknoloji fakültelerine Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumu
(MTOK) kontenjanıyla YGS-1 puanı üzerinden tercihli olarak öğrenci kabul etti. Aynı fakültelere ayrıca genel
kontenjan üzerinden ortaöğretim kurumlarının bazı programlarından mezun olanlar da tercihli olarak alındı,
diğer öğrenciler ise AOBP'leri 0.12 ile çarpılarak ilgili bölümlere yerleştirildi. Böylece teknoloji fakültelerinin
mühendislik bölümleri için farklı türde puanlarla öğrenci kabulü söz konusu oldu.
Kendi içinde eşitsizliği barındıran, karmaşık olan ve tekniğin ve bilimin dışında olan bu uygulama, ÖSYM
tarafından yayımlanan 2010 ÖSYS Tercih Kılavuzunda, şu açıklamayla ortaya konulmuştur: “Teknoloji
Fakültesi lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından yerleşen adaylara bir yıllık intibak programı
uygulanır. İntibak programından muaf olmak için matematik ve fen derslerinden muafiyet sınavında başarılı
olmak gerekmektedir. İntibak programında başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa devam ederler. İntibak
programı süresi, öğrenim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.”
TMMOB olarak, mühendislik eğitimine ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğumuz kararın, öğrenciler
tercihlerini yapmadan düzeltilmesini aksi halde dava açacağımızı gerek YÖK'e gerekse ÖSYM'ye bildirmemize
karşın, bu yanlış düzeltilmemiştir.
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2010 ÖSYS tercih kılavuzunun 6 ayrı üniversiteye ait ilgili bölümlerinin iptali ve yürütülmesinin
durdurulması istemiyle açtığımız davada, Danıştay ilgili dairesinin istemimizi reddetmesi üzerine
yaptığımız itiraz sonrasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknoloji fakültelerine girişte, mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının YGS-1 puanıyla kabul edilmesini hukuka aykırı bularak, 6
teknoloji fakültesine ilişkin kılavuz hükümleri hakkında yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
Siyasal iktidar, YÖK ve ÖSYM, bilime ve hukuka kulaklarını kapatarak yanlışlıktan dönmemiş; 20102011 eğitim-öğretim döneminde Afyon Kocatepe, Süleyman Demirel, Fırat, Sakarya, Karabük, Gazi
Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerini tercih eden öğrencileri mağdur etmişlerdir. Bu
mağduriyetin sorumluları siyasal iktidar ve YÖK'tür.
Siyasal iktidar ve YÖK, hiçbir hazırlık yapmadan alelacele teknoloji fakülteleri kurup, hedefledikleri
amaca ulaşamayınca, tamamını “mühendislik fakültesi” haline dönüştürerek, puanlama ve yerleştirme
sistemini bilim, teknik ve eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde düzenlemiş ve zaten mağduriyet üreten sisteme
bir mağduriyet daha eklenmesine neden olmuşlardır.
Siyasal iktidar, YÖK ve ÖSYM üçgeninde akademik dünyanın güvenilirliği artık kalmamıştır. Bütün
uyarılarımıza rağmen, kamuoyundan gizlenerek yürütülen teknoloji fakülteleri süreci, AKP iktidarının ve
YÖK'ün ayağına dolanmıştır.
Haklı istem ve eleştirilere kulakları kapalı, kendinden menkul yargılara sahip bir yükseköğretim
yönetiminin ellinde toplumun geleceği heba edilmektedir. Şifre vakası muamma olarak devam ederken,
gençlerin güveni bu yargı kararıyla bir kez daha sarsılmıştır.
Şimdi ne yapılmalıdır?
İlk olarak yapılması gereken; teknoloji fakültelerine yerleştirilen öğrencilerin mağduriyetlerinin,
siyasal iktidar ve YÖK tarafından ivedilikle, bu öğrenim dönemi bitmeden giderilmesi ve sorunun
çözülmesidir. Öğrenciler bugün itibarıyla bu yargı kararıyla boşa düşen bir öğrenim dönemi içine
girmişlerdir. Öğrencilerin ve ailelerinin hayallerini siyasal iktidar karartmamalı, bu mağduriyeti giderici
önlemleri ivedilikle almalıdır.
İkinci olarak yapılması gereken; 2011 ÖSYM kitapçığından teknoloji fakültelerinin çıkarılmasıdır.
Bugün yeni bir sınav sürecindeyiz. Öğrenci adaylarının bir arayış içinde oldukları günlerdeyiz.
Önümüzdeki öğretim döneminde yeni mağduriyetler yaratılmaması için teknoloji fakültelerine öğrenci
kabul edilmemelidir. Aksi halde TMMOB olarak sürecin takipçisi olacağız ve gerektiğinde konuyu tekrar
yargı önüne götüreceğiz.
Esas yapılması gereken ise, gençlerimizin artık mağdur edilmemesi, geleceğe olan güvenlerinin yitip
gitmemesi için teknoloji fakültesi yanlışından derhal geri dönülmesidir. Teknoloji fakültelerinin
kurulmasına ilişkin 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmelidir.
Mühendislik eğitimi alanında yaşanan pek çok sorun varken ve bu sorunların çözümü için hiçbir adım
atılmazken, mesleğimizi yeni yeni sorunlarla baş başa bırakan siyasal iktidar ve YÖK yönetimi, bilimin ve
hukukun gereklerine göre hareket etmeli, eğitimde kaos yaratan siyasal yaklaşımlardan vazgeçmeli,
gençlerimizin geleceğiyle ve umutlarıyla daha fazla oynamamalıdır.
Siyasal iktidar ve YÖK “mühendislik” kavramı ve mühendislik eğitimi üzerine bu kadar oynamak
yerine, TMMOB'nin kendi üyesine ve mesleğine yönelik görüşlerini önemsemeli ve dikkate almalıdır.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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YAPI DENETİMİ PİYASALAŞTIRAN YASANIN DEĞİŞİKLİĞİNE DE HAYIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM'ye sunulan Yapı Denetimi Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine 22 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası'nın ilk çıktığı günden bu yana sorunlu olduğu, “kamusal hizmet anlayışını
göz ardı ettiği” Birliğimizce birçok kere ifade edilmiştir. İlk olarak 19 ilde pilot olarak uygulanan yapı denetimi,
sistemin yanlışlıkları giderilmeden 2011 yılbaşından itibaren 81 ile yaygınlaştırılmıştır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yasadaki eksikliklerin giderilmesi adına bir çalışma
yürütülmekteyken, AKP milletvekilleri yapı denetimine ilişkin değişikliği içeren kanun teklifini TBMM'ye
sunmuştur.
4708 sayılı Yasa'nın tüm sorunları ortadayken ve biliniyorken, ne yazık ki teklif edilen değişiklikler de
sorunludur.
Bilindiği üzere, 1999 Marmara depremi, merkezi ve yerel idarelerin sorumluluklarını yerine
getirmediğini/getiremediğini açıkça ortaya koymuştur.
Siyasi iktidarların popülist yaklaşımları sonucu çıkarılan imar afları, yer seçiminde yapılan hatalar, kaçak
yapılaşmayı meşrulaştıran hatta teşvik eden yaklaşımlar ve kaçak katlara para cezası karşılığı ruhsat veren
belediyeler, depremin doğurduğu zararlardan sorumlu olmalarına karşın, bugün ne değişmiştir?
Değişen tek şey, kamu gücü kullanan idarelerin yapı denetim görevinin yapı denetim kuruluşlarına havale
edilmesidir. Yapı üretim sürecinin; yer seçiminden planlamaya, yapı tasarımından üretimine, yapı üretiminden
kullanım aşamasına kadar kamu otoritelerinin denetiminde işleyen bir süreç olması gerekirken, denetimi
ortadan kaldıran bir biçimde süreç birbirinden koparılmıştır.
Bugün ülkemizde, TOKİ, kamu idareleri, ihaleli yapım işleri ve belediyeler ayrı ayrı sürecin içinde yer
almaktadırlar. Her birine ayrı ayrı yasalar uygulanmaktadır. Bu durumda, bütünlüklü ve sağlıklı işleyen bir
sistemden söz edebilmek olanaklı değildir.
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa, Marmara depreminden hemen sonra yürürlüğe girmiş ve ilk
olarak 19 ilde uygulamaya konulmuştur. Bugün ise sanki “başarılı bir uygulamaymış” gibi tüm ülke sathında
uygulanması aşamasına geçilmiştir.
Bu Yasa, yürürlüğe girdiğinden bu yana hep tartışılan bir yasa olup, “can ve mal güvenliğini teminen, imar
plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini
sağlamak” biçiminde tariflenen amacı gerçekleştirmeden uzaktır. Çünkü bir kamusal hizmet olan yapı denetim
hizmetinin, “ticari firma niteliğindeki yapı denetim kuruluşları aracılığıyla verilmesini” temel alan bir
yaklaşımın başarıya ulaşması olanaklı değildir. Bu nedenle de yaklaşık 10 yıldan bu yana 19 ilde uygulanan
sistem başarısızdır, başarılı olması da beklenmemelidir.
Şimdi de Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adı altındaki yasa
değişikliği TBMM gündemindedir. Bu kanun teklifinin getirdiği tek değişiklik bütün sistemin yükünü ve
cezasını yalnızca ücretli çalışması öngörülen mühendis ve mimarlara yıkmaktır.
Yasa'da denetçi mühendis ve mimarın alacağı ücret, iş akdi, mesleki sorumluluk sigortası ve mesleki
bağımsızlığına ilişkin bir ibare dahi bulunmamaktadır. İşverene karşı güvencesiz bırakılan denetçi mühendis ve
mimara verilecek ceza ise işverene verilecek cezadan daha ağırdır. Böylece, devletin asli ve sürekli görev alanı
olan yapı denetimi alanı, yani kamunun can ve mal güvenliği, yapı denetim şirketleri aracılığıyla güvenceden
yoksun, ücretleri piyasa koşullarına terk edilmiş mühendis ve mimarlara verilmiştir.
Kamusal bir hizmeti ticarileştiren, hizmeti ticarileştirirken hem toplumu hem de mühendis ve mimar meslek
mensuplarını mağdur eden bir kamu hizmet anlayışının, toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasında
başarılı olamayacağı açıktır.
Gerek TBMM'deki Komisyon gerekse TBMM, konunun asli tarafı olan TMMOB'nin önerilerini
değerlendirmeli ve Yapı Denetim Yasası'nı bilimin ve tekniğin ışığında yeniden düzenlemelidir.
Dünya Japonya depremini tartışırken, yüzde 95'i deprem bölgesinde bulunan ülkemizin, mevcut yasa
teklifinde öngörülen düzenlemelerle olası depremlere hazır olduğunu ya da hazır olacağını ileri sürmenin
kocaman bir yalan olduğunu, yaşanacak olası bir depremle bedelini hep birlikte ödeyerek göreceğiz.
Toplumun ve bizlerin beklentisi, yeni felaketlerin ağır bilançolarına tanıklık etmek değil, bir felaketin en az
hasarla nasıl atlatıldığına tanıklık etmektir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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