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Sunuş...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Şubemiz yürütücülüğünde
düzenlenen IV. Demir Çelik Kongresi, 1–2–3 Kasım 2007 tarihlerinde Karabük
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kongre, aralarında Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Üreticileri Derneği, Türkiye
Taşkömürü Kurumu, Karabük ve Zonguldak Valilikleri, Karabük Sanayi ve
Ticaret Odası, Maden Mühendisleri Odası, Genel Maden İşçileri Sendikası’nın
da bulunduğu 22 kurum–kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir.
Kongrede ülke ekonomisin ve sanayileşmenin lokomotif sektörü, refahın ve
gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen demir-çelik
sektöründeki sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi, tartışma platformunun oluşturulması ve gerçekleştirilen projelerin
sunulmasının sağlanması, ulusal demir-çelik sektörünün AB sürecindeki
geleceğinin tartışılması ve üreticiler ile kullanıcıların beklentileri, sorunları ve
çözüm yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda demir-çelik sektörümüzün dünü, bugünü, yarını, üretim
teknolojileri ve uygulamaları, çevre yönetimi ve atıkların değerlendirilmesi,
enerji yönetimi ve uygulamaları, aşınma-korozyon, toplam kalite yönetimi
konu başlıklarına yönelik toplam 37 adet bildiri sunulmuş; Kongreyi 328 kayıtlı
delege, 523 katılımcı izlemiştir. Kongre kapsamında “Türk Çelik Sektöründe
Mevcut Durum ve Geleceğe İlişkin Beklentiler” konulu bir panel ve 3’ü
uluslararası katılımlı olmak üzere toplam 13 oturum düzenlenmiş; sektörün
sorunları katılımcılar tarafından dile getirilerek çözüm önerileri sunulmuş,
izlenmesi gereken strateji ve politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır.
2001 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz demir çelik kongrelerinin her defasında
içerik ve niteliğini yükselterek, sektör tarafından da ciddi bir etkinlik olarak
kabul edilen kurumsal bir yapıya ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Bu kongreye
destek veren ve emeği geçenlere Şube Yönetim Kurulu olarak bir kez daha
teşekkür ediyoruz.
Ülkemiz için özlemlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle.

MMO Zonguldak Şubesi
Yönetim Kurulu
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EĞİTİM, KURS VE ETKİNLİKLER
MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi)
2
27-01
Ekim 2007
ttarihlerinde Zonguldak’ta
YYrd. Doç. Dr. Adnan
TTOPUZ eğitmenliğinde,
220 üyemizin katılımıyla
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
D
K
KURSU düzenlenmiştir.
Kurs sonunda başarılı olan
K
üüyelerimiz belge almaya
hak kazanmıştır.
h

İŞ MAKİNASI OPERATÖR KURSU
Kurs Yeri

Tarihi

Kdz.Ereğli İlçe Temsilciliği 25 Ağustos 2007
Yazlar A.Ş.

28 Eylül 2007

Kdz.Ereğli İlçe Temsilciliği

15 Ekim 2007

Bartın Kauçuk A.Ş.

22 Ekim 2007

Köprübaşı Barajı

19 Kasım 2007

Bartın İl Temsilciliği

24 Kasım 2007

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSON
PERSONELİ KURSU
Kurs Yeri
Bartın İl Temsilciliği
Tarihi: 06-07 Ekim 2007
Kurs Yeri
Zonguldak Şube
Tarihi: 10-11 Kasım 2007
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Kazan yakma teknikleri ve kazan
dairesinde dikkat edilecek hususlar ile
ilgili 05 Ekim 2007 tarihinde Çevre
Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı.
Belediye yetkililerinin de katıldığı
toplantıda üyemiz Yadigar KARAKUŞ
konu ile ilgili bilgi verdi.
Şubemiz tarafından hazırlanan “Kazan
ve Soba Yakma Teknikleri” broşürleri
yetkililere dağıtıldı.

ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Zonguldak Şubesi
Lokalinde 15.09.2007
tarihinde Şube Danışma
Kurulu Toplantısı yapıldı.
Şube çalışmalarının
ve ülke gündeminin
değerlendirildiği toplantıdan
çıkan sonuçların Oda
Danışma Kuruluna
taşınmasına karar verildi.

İZMİR TESİSAT KONGRESİ’NE KATILIM
MMO İzmir Şubesi tarafından
25-28 Ekim 2007
tarihlerinde İzmir’de
gerçekleştirilen Tesisat
Kongresi ve Sergisine 43
üyemiz ile katılım sağlandı.
Üyelerimiz, Şubemizin
yapmış olduğu bu tür
etkinliklerin ileriki
dönemlerde de devam
etmesi yönünde öneri de
bulundular.
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BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
FUARI’NA KATILIM

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliği ile
hazırlanan ve 5-9 Aralık 2007 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarına 40 üyemiz ile katılım
sağlandı.

GELENEKSEL GECE ve PLAKET TÖRENİ
Odamızın 53.kuruluş yılı geleneksel gecesi ve 25. yıl plaket töreni 01 Aralık 2007 Cumartesi
günü TSO lokalinde yapıldı.

Gecede 25. Hizmet yılı Plaketi alan üyelerimiz: M. Niyazi YAMAN, Arif ÖZTÜRK, Muhammer
ÇAVDAR, Rafet DEMİR, M. Halit AKGÜN, Ufuk AĞAR, Nusret KAYA, Sebahat MANGALTEPE, S.
Serdar GÜNAY, Aydın ÇOLAK, Meral KASAPOĞLU, A.Mahmut YENİGÜN, Cihan YURTBAY, Suat
ÖNDER, Sadık ARTAR, Emin KAYA, Emrullah ÇAYIR, Mustafa EYRİBOYUN, Adem KUMBAROĞLU,
A.Fuat SÖNMEZ, Ersan ATAMAN ve A.Zafer ATICI
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IV. DEMİR - ÇELİK KONGRESİNİN
ARDINDAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına
Zonguldak Şubesi sekretaryalığında düzenlenen IV. Demir Çelik Kongresi, 01- 02 – 03
Kasım 2007 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans
salonunda gerçekleştirildi.
01 Kasım’da başlayan ve üç gün süren
Kongre’nin açılış konuşmaları MMO
Zonguldak Şube Başkanı Atıf METE, MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ,
Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel
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Sekreteri Veysel YAYAN, GMİS Başkanı
Ramazan Denizer, Karabük Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ, Karabük
Belediye Başkanı Hüseyin ERER, Karabük
Valisi Can DİREKÇİ tarafından yapıldı.
Kongre aralarında Demir Çelik Üreticileri
Derneği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Genel Müdürlüğü, Karabük ve Zonguldak
Valilikleri, Karabük Sanayi ve Ticaret Odası,

Şube’den...

Maden Mühendisleri Odası, Genel Maden
İşçileri Sendikası’nın da bulunduğu 22
kurum ve kuruluş ve üniversite tarafından
desteklenen Kongre ile Ülke ekonomisinin ve sanayileşmenin lokomotif sektörü,
refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen demirçelik sektöründeki; Sanayi kuruluşları ile
akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi tartışma platformunun
oluşturulması ve gerçekleştirilen projelerin
sunulmasının sağlanması, Ulusal demirçelik sektörünün AB sürecindeki geleceğinin tartışılması ve Üreticiler ile kullanıcıların beklentilerinin, sorunlarının ve çözüm
yöntemlerinin görüşülmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda demir-çelik sektörümüzün
dünü, bugünü, yarını, üretim teknolojileri
ve uygulamaları, çevre yönetimi ve atıkların
değerlendirilesi, enerji yönetimi ve uygulamaları, aşınma-korozyon, toplam kalite
yönetimi konu başlıklarına yönelik toplam
37 adet bildiri sunulmuş; Kongreyi 328
kayıtlı delege, 523 katılımcı izlemiştir.
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Kongre kapsamında “TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ve GELECEĞE
İLİŞKİN BEKLENTİLER” konulu bir panel ve
3 oturum yabancı olmak üzere toplam 13
oturum düzenlenmiş; kongrede uzmanlar
tarafından çok sayıda bildiri sunularak
sektörün sorunları katılımcılar tarafından
irdelenerek çözüm önerileri sunulmuş,
izlenmesi gereken strateji ve politikalar
geliştirilmeye çalışılmıştır.
2006 Yıl Sonu Verileriyle Türkiye’de Yapıda Çelik
Kullanımı ve YAPISAL ÇELİĞİN
VE ÇELİK YAPILARIN ÖZELLİKLERİ adlı bildirileri ile özel
oturumda Türk Yapısal Çelik
Derneği - YK Üyesi Selçuk ÖZDİL
sunumları gerçekleştirmiştir.
“TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ
ARAYIŞI” isimli bildiri ile Can
Komar, Steel Business Briefing
Türkiye Genel Müdürü sunumu
gerçekleştirmiştir.
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Kongre ardından Zonguldak Valisi Sn. Yavuz
ERKMEN, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ
ve TTK Genel Müdürü Sn. Rıfat DAĞDELEN
makamlarında ziyaret edilerek Kongremize
vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür plaketi takdim edildi.
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IV. DEMİR-ÇELİK KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına
Zonguldak Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen IV. Demir Çelik Kongresi, 1–2–3 Kasım
2007 tarihlerinde Karabük Üniversitesi’nde
gerçekleştirildi.
Kongre, aralarında Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Demir
Çelik Üreticileri Derneği, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karabük ve Zonguldak Valilikleri, Karabük Sanayi ve Ticaret Odası,
Maden Mühendisleri Odası, Genel Maden
İşçileri Sendikası’nın da bulunduğu 22
kurum–kuruluş ve üniversite tarafından
desteklenmiştir.
Kongrede ülke ekonomisin ve sanayileşmenin lokomotif sektörü, refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri
olarak kabul edilen demir-çelik sektöründeki sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
tartışma platformunun oluşturulması ve
gerçekleştirilen projelerin sunulmasının
sağlanması, ulusal demir-çelik sektörünün
AB sürecindeki geleceğinin tartışılması
ve üreticiler ile kullanıcıların beklentileri,
sorunları ve çözüm yöntemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda demir-çelik sektörümüzün
dünü, bugünü, yarını, üretim teknolojileri ve uygulamaları, çevre yönetimi ve atıkların değerlendirilmesi, enerji yönetimi ve
uygulamaları, aşınma-korozyon, toplam
kalite yönetimi konu başlıklarına yönelik
toplam 37 adet bildiri sunulmuş; Kongreyi

328 kayıtlı delege, 523 katılımcı izlemiştir.
Kongre kapsamında “Türk Çelik Sektöründe
Mevcut Durum ve Geleceğe İlişkin Beklentiler” konulu bir panel ve 3’ü uluslararası katılımlı olmak üzere toplam 13 oturum
düzenlenmiş; sektörün sorunları katılımcılar tarafından dile getirilerek çözüm önerileri sunulmuş, izlenmesi gereken strateji
ve politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır.
Dünya demir çelik piyasası istikrarlı olmayıp, üretici konumdaki dev uluslararası şirketlerin spekülasyonu ve yönlendirmesi ile
iniş-çıkışlar göstermektedir.
Diğer yandan uluslararası piyasada az
sayıda şirketin egemen olacağı bir oligopolleşme eğilimi gözlenmektedir. Dünya
pazarında önemli yer tutan büyük şirketlerin Türkiye’ye girişi başlamıştır. Bu durum,
ileri teknoloji yoğunluğu ve yüksek katma
değerli ürün üretiminde Türkiye’nin yerli
oluşumlarını ve gelişimini gölgeleyebilecektir.
Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere
kamu işletmeciliğinin tasfiye edilmesini ve
ulusal ekonominin korunmamasını dayatan
metropol ülkeler, kendi ülkelerinde korumacılığa başvurmaktadır. Japonya, Rusya
ve G. Kore’den yapılan ithalatlar nedeniyle Kuzey Amerika’da çelik fiyatları düşünce
2002 yılında ABD, 10 çelik ürünü ithalatında gümrük vergilerini yüzde 8’den yüzde
30’a yükseltmiş, aynı şekilde Avrupa Birliği, çelik sanayiini korumak amacıyla yine
2002’de 15 demir-çelik ürünü ithalatında

eylül-aralık 2007 • yıl: 5 • sayı: 16

bülten

9

makina mühendisleri odası

zonguldak şubesi

Şube’den...

Genel Tarife Kotası uygulamasına geçmiştir. Gümrük Birliği anlaşmasına rağmen
Türkiye’nin de bu uygulama kapsamında
tutulması sektörün ve ülkemizin aleyhinedir. Yine 2002 yılında ABD’li bir firmanın
ERDEMİR’e teknoloji satışı, ABD’nin çelikte gümrük vergisinin artırılması uygulamasıyla çelişeceği gerekçesiyle özel olarak
engellenmiştir.
Pek olası görünmemekle birlikte, Türkiye’nin
AB’ye girmesi durumunda, çelik üretimine bazı kısıtlamalar getirileceği ve dışa
bağımlılığın geliştirileceği de açıktır. AB
bünyesinde çelik üretim fazlalığı söz konusudur. AB sürecinde Birlik içinde çelik üretim dengesinin kurulması için ülkemizdeki
çelik üretiminin azaltılması yönünde Birliğin bazı kısıtlamalar getirmesinin işaretleri mevcuttur. Devam eden, Türkiye demir
çelik sanayiniin AB’ye uyum çalışmalarında
da özellikle sıcak haddeleme kapasitesine
ve devlet teşviklerine kısıtlamalar getirilmektedir.
Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca Türkiye demir çelik sektörünün
yeniden yapılandırılması gündemdedir.
AB’ye sunulan “Ulusal Yeniden Yapılandırma Programı” bu çerçevede gündeme gelmiştir.
Türkiye’de yassı mamul ile uzun mamul üretim dengesizliği söz konusudur ve bu durum
ihracatta yüksek katma değeri bulunmayan
uzun mamul ihracı, yüksek katma değerli yassı çelik ve vasıflı çelikte ise ithalat
bağımlılığına yol açmaktadır.
Bu yapısıyla Türkiye uluslararası kriz
dönemlerinde dış piyasa dalgalanmalarına
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direnemeyecek ve büyük kayba uğrayabilecektir. Böylesi bir konjonktür, tüm alanlarda olduğu gibi demir çelik sektöründe de
stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır.
Kongre delegasyonu, Kongre boyunca dile
getirilen görüşlerden hareketle aşağıdaki
saptama ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Uluslararası finans kuruluşlarının yönlendiriciliği ile ardı ardına çıkarılan
yasalar ve özelleştirme uygulamaları ile
sanayi tesislerimizin, kamusal varlıklarımızın, madenlerimizin elden çıkartılmasına son verilmelidir.
2. Ulusal bir demir-çelik sektöründen bahsedebilmek için “kömür ve demir cevheri madenciliği ile çelik üretim ve
tüketimi” bir bütün olarak düşünülmeli,
bir “ulusal demir-çelik stratejisi” belirlenmelidir.
3. Belirlenecek
olan
“demir
çelik
stratejisi”nin temelleri, ülkenin gereksinimi olan demir-çeliğin kalite, miktar
ve çeşitlilik olarak ülkemiz tesislerinde
üretilmesi, üretim için gerekli tesislerin
gelişmiş teknolojiler kullanılarak kurulması, mevcut tesislerin rekabet gücünü
artırmak için sürekli olarak modernize
edilmesi, tesislerin gereksinimi olan
başta demir cevheri ve kömürün öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması
üzerine kurulmalıdır.
4. Kömür, cevher gibi hammadde girdilerinin dünya piyasasında çok fazla yükselmesinden dolayı, ülkemizde yeni kömür
ve cevher kaynaklarının araştırılması
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yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Halen
Zonguldak taşkömürü havzasında bulunan taş kömürü üretim teknolojisinin
geliştirilerek demir çelik sektöründe
daha yaygın kullanımı sağlanmalıdır.
5. Mevcut ve kurulacak demir çelik tesislerinin çevresel faktörleri göz önüne alınmalıdır. Atık plastiklerin hem
çevrenin korunumu, hem de enerji
açısından demir-çelik endüstrisinde
kullanımı araştırılmalıdır. Demir-çelik
endüstrisinin ürettiği atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması yönündeki
çalışmalar yasalarla desteklenerek teşvik edilmelidir.
6. Çin’in büyük demir-çelik üretimi karşısında fiyat bazında rekabet edilemeyeceği gerçeğinden hareketle katma
değeri yüksek olan demir-çelik türlerinin üretimi araştırılmalıdır. Dünyanın büyük ferro-krom üreticisi olan
Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi teşvik edilmelidir. Vasıflı çeliklerin (takım
çeliği, kalıp çeliği) Türkiye’de üretilmesi için yatırımlar teşvik edilerek dışa
bağımlılığın azaltılması sağlanmalıdır.
7. Yurt dışından kontrolsüz gelen çelik
ithalatının önlenmesi için ihtisas gümrüklerinin kurulması ya da akredite
kurumlar tarafından kontrolü sağlanmalıdır.
8. Dünyanın en büyük hurda alıcısı olan
Türkiye’nin hurdaya bağımlılığının azaltılması için gerekli yatırımlar yapılarak
entegre-ark tesisi dengesinin yeniden
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düzenlenmesine
yapılmalıdır.

yönelik

çalışmalar

9. Demir-çelik endüstrisinde enerji girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde
gerekli yatırımların yapılması önem arz
etmektedir.
10. Deprem bölgesi olan ülkemizde, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon yapı
tekniği ve yapısal çelik uygulamaları
geliştirilmelidir.
11. Demir-çelik tesislerinin üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve gelecekte
rekabet edilebilirlik açısından geliştirilmesine öncelik verilmeli, katma değeri
yüksek ve vasıflı yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda AR-GE çalışmalarına
önem verilmelidir.
12. Demir-çelik endüstrisinde şirketlerin
birleşmesi ile uluslararası dev şirketler
oluşmaktadır. Rekabet edilebilirlik açısından Türk demir-çelik sektörünün de
benzer yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Güçlü mali yapıya sahip, rekabet
edebilir bir Türk demir çelik sektörü
oluşturulmalıdır.
13. Şimdiye kadar yapılan demir-çelik
kongrelerinde belirtildiği üzere, sektörün gelişiminin sağlanması bağlamında,
“Demir-Çelik Enstitüsü”nün kurulması
için yasa ve mevzuat çalışmaları başlatılmalıdır.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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TMMOB MÜHENDİS İSTİHDAM ÜCRETLENDİRME
SEMPOZYUMU YAPILDI

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “TMMOB
Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu”, 489 mühendis, mimar ve şehir
plancısının katılımıyla, 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
Oditoryumu’nda yapıldı. Sempozyum’da Şube Sekreterimiz Birhan ŞAHİN 16 Haziran 2007
tarihinde Zonguldak’ta yapılan TMMOB Mühendis İstihdam Ücretlendirme Sempozyumu Bölge
Toplantısından çıkan sonuçları içeren bir bildiri sundu.
Sempozyumun açılış konuşmaları, MMO İstanbul Şube Başkanı Tevfik PEKER, MMO Yönetim
Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ve TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCı tarafından yapıldı.
Açılışta KESK Başkanı Dr. İsmail Hakkı TOMBUL, DİSK Genel Sekreteri Musa ÇAM ve Türk
Tabipleri Birliği (TTB) adına Prof. Dr. Nergis ERDOĞAN da birer konuşma yaptılar.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına Makina Mühendisleri
Odası tarafından düzenlenen Sanayi
Kongresi, 14-15 Aralık 2007 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış konuşmalarını
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin
KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve
Ticaret Genel Müdürü Celal Aslan
yaptı.
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ÖĞRENCİ ÜYELER
Yeni bir yılın başlangıcında, eski geleneklerden farklı bir yapılanma ile yeni bir oluşum sürecine giren öğrenci üye komisyonu
olarak, daha sosyal ve toplumsal bir birliktelik içerisinde; “Her yerde, hep birlikte,
bir bütün olarak” çalışma prensibi ile yola
çıktık.
Gelenekçi yönetim anlayışından uzaklaşarak, daha dinamik daha etkili çalışma
disiplini içerisinde bireysel olmaktan uzaklaştığımız bu yıl icerisinde, yeni yapılanmamız ile her hafta sonu düzenli olarak
toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda öğrenci üye komisyonumuzda yer alan
arkadaşlarımız ile fikir alış-verişlerin de
bulunarak, demokratik bir çerçevede yaptıklarımızın, yapacaklarımızın ön çalışmalarında bulunduk.
Bu planlamalar bünyesinde eksikliklerimizi
belirleyerek, MMO Zonguldak Şubesi katkılarıyla bunların en aza indirgenmesi için,
Odamızın bize sunabileceği olanaklar çer-

çevesinde çalışmalarımızı yönlendirdik. Bu
çalışmalar doğrultusunda geleceğin mühendisleri olan bizlerin sorunlarını MMO’nun
imkanlarından yararlanarak MMO Zonguldak Şubesi ile birlik içerisinde çalışarak en
aza indirgemeye çalışıyoruz.
Genel olarak şu ana kadar öğrenci üyelere,
her senenin başlangıcında MMO’ya üyeliğin yasal bir zorunluluk olarak yansıtılmasının öğrencilerde oluşturduğu ön yargıyı
yıkarak, bunun bir yasal zorunluluktan öte
gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Oda’ya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Oda’nın üyelerce “üye olunması
gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır. Bu ilkeler doğrultusunda
her öğretim yılı okul içerisinde kurduğumuz standlar ile üye katılımını gerçekleştiriyoruz.
MMO Zonguldak Şube Öğrenci Üye Komisyonu olarak, öğrenci arkadaşlarımızın da
istekleri ve bizimde oluşturduğumuz fikir
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Kampüsünün Kantinin’de stand açtık. Bu
standlarda öğrenci arkadaşları MMO Şube
hakkında bilgilendirdik ve biz öğrencilere
sağlayacağı imkanlardan bahsettik. Ayrıca üye olan yeni arkadaşlara MMO dergilerini hediye ettik. Geçmişte yaptığımız
kurultaylar kongreler konferanslar, teknik
geziler, mesleki kurslar ve bu yıl yapmayı
planladığımız aktiviteler hakkında bilgilendirdik. Böylece öğrencilerin MMO’yu doğru
bir şekilde tanımasını ve önyargılarından
kurtulmasını sağlamaya çalıştık.
alış - verişleri doğrultusunda; teknik geziler, mesleki kurslar, konferanslar gibi çalışmaların içerisinde aktif olarak bulunarak,
bunların gerçekleşmesinde rol alıyoruz. Bu
yıl bunlar gibi aktivitelerin daha sık olması
için, sene başından beri yaptığımız toplantılarımızda daha fazla aktivitenin yapılması icin MMO Zonguldak Şubesi ile koordineli
bir halde çalışıyoruz. Toplantılarda, düzenlenecek aktivitelerin zamanlarını, içeriklerini ve katılımcılarını belirliyoruz.
Bu yıl ilk olarak 26-31 Ekim 2007 tarihleri arasında yeni öğrenci üye katılımı için
ZKÜ Merkez Kantin’de ve İncirharmanı
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MMO-Zonguldak Şubesi yürütücülüğünde
her 2 yılda bir düzenlenen DEMİR ÇELİK
KONGRESİ’nde görev aldık. Bu sene dördüncüsü düzenlenen kongremiz 1-2-3
Kasım 2007 tarihleri arasında Karabük’te
Karabük Üniversitesi Konferans Salonu’nda
yapıldı. Bu kongre sayesinde, kongreye
katılan firma, üniversite ve diğer kuruluşların katılımcıları ile birebir tanışma,
konuşma olanağı bulduk. Hatta staj olanağı ve iş teklifi yapan katılımcılar da oldu
bizlere… Bütün bunlara bakarak kongrenin
oluşum sürecinde yer almak bizlere mesleki
anlamda iyi bir tecrübe kazandırmış oldu.
Bu kongre ile anlaşılacağı üzere yaptıklarımız ile mesleki gelişimimiz için aslında
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oldukça önemli bir adım atmış olduk. Bunda en büyük rol ise, bu olanağı bize sağlayan MMO Zonguldak Şubesi’nindir.
03 Kasım 2007 Cumartesi günü ise KESK,
TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla “Özgür,
Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye”
mitinginde toplumsal irademizi göstermek için Ankara’daydık. Yarınlarımızı bir
kabus olmaktan çıkartıp, geleceğe umut ile
bakabilmek için özgürlükleri, demokrasiyi
ve eşitliği esas alan bir yaklaşımı benimsemek gerektiği için orada, meydanlardaydık. Öğrenci katılımını sağlamak üzere
Zonguldak’ta ayrı ayrı güzergahlardan kaldırdığımız otobüsler ile Ankara’ya gittik. Üç
otobüs olarak gittiğimiz bu mitingde Zonguldak Şube Öğrenci Üye katılımını oluşturan biz genç mühendislerin, toplumsal
olaylara karşı duyarsız olmadığını gösterdik. Bu mitingde katılımda bulunmaktaki
amacımız ise “ülke topraklarında yaşayan
herkesin özgür, demokratik ve eşitlikçi bir

Şube’den...

toplumda ortak olarak bir arada olmasının
ortak paydasının yaratılması” idi.
Ankara’da, bu mitingde duyarsız olmadığımızı sloganlarımız ile dillendirdik. Kitlesel tepkimizi hep birlikte tek yürek tek
ses olarak dile getirdik. Katıldığımız bu
gibi mitinglerde bir olabilmeyi öğrendik.
3 Kasım’da Sıhhiye meydanında amaçsız,
bilinçsiz ve duyarsız olmadığımızı gösterdik. Sonuç olarak ‘Biz’ Zonguldak MMO
Öğrenci Üye Komisyonu olarak her geçen
gün daha da bilinçlenerek ve gelişerek ilerliyoruz. Üye olmayan arkadaşlarımıza sesleniyoruz “siz neden duruyorsunuz”. Gelin
hep beraber önyargılarımızdan kurtulup
birlikte tek bir ağaçtan, ormanlara dönüşelim. İmkansız demekten sıyrılarak gerçekçi
bir mücadele ile değiştirelim yanlışları...
“Daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek
mümkün”.
Ne dersiniz?
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TMMOB MİTİNGİ
Ülkenin dört bir yanında süren ırkçımilliyetçi hezeyana karşı aydınlığı, barışı
ve halkların kardeşçe birarada yaşamasını savunanlar, KESK, TMMOB ve TTB’nin
çağrısı, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 03 Kasım 2007 tarihinde
düzenlenen “Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye” mitingi için Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. Mitinge
katılan yaklaşık 40 bin kişi, demokratik
bir anayasa taleplerini dile getirirken,
mitingde “halkların kardeşliği” ve “birarada yaşam” vurgusu öne çıktı.
Miting için sabah saatlerinden itibaren
Ankara ve Ankara dışından gelen katılımcılar Hipodrom alanında toplanmaya baş-

ladı. Hipodrom alanından saat 10:30’da
yürüyüşe geçen miting katılımcıları,
isteklerini dile getiren sloganlar, döviz ve
pankartlarla Sıhhiye Meydanı’na ulaştı.
Mitingde ilk konuşmayı KESK Genel Sekreteri Abdullah Taşdemir yaptı. Konuşmasında bir arada yaşam konusuna vurgu
yapan Taşdemir’den sonra TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz konuştu. Ayaz da, “Bu
ülkenin gerçek sahipleri olarak anayasayı
biz yazmak istiyoruz” dedi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, geleceği şekillendirecek
uygulamaların kendilerine rağmen hayata
geçirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Özgür, demokratik, eşitlikçi Türkiye talebimizi inadına haykıracağız” dedi.

Mehmet Soğancı konuşmasında şunları söyledi:
“Gençler, emekliler, kadınlar, işsizler, işçiler, kamu çalışanları, tabipler, mühendisler, mimarlar merhaba

Özgür Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye
için burada bulunan, bu alanı özgürleştirenler merhaba.

Bu ülkenin yüreği emekten ve halktan
yana atan aydınlık beyinli yiğit insanları
merhaba,

Bugün ülkemiz kapitalist küreselleşmeye
uyum adı altında sermaye lehine yeniden
şekillendiriliyor. Halkın ihtiyaçları ve bizlerin beklentileri göz ardı edilerek anayasa tartışmalarından, sosyal alandaki
düzenlemelere, kentlere, ormanlarımıza,
yaşam alanlarımıza ve geleceğimize ilişkin
her konuda halktan ve toplumun örgütlü
kesimlerinden esirgenerek kararlar alınıyor, uygulamaya sokuluyor.

Demokratlar, aydınlar, yurtseverler, ilericiler, devrimciler merhaba
Türkiye’nin dört bir yanından, Diyarbakır’dan,
İzmir’den,
Edirne’den,
Trabzon’dan, Antalya’dan Bursa’dan çağrımıza uyup gelenler merhaba.
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Bizler, geleceğimizi şekillendirecek uygulamaların bize rağmen hayata geçirilmesine izin vermeyeceğiz. Buna karşı “Özgür,
Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye” talebimizi inadına haykıracağız. Biz biliyoruz
talep etmek yetmez, bunun için mücadele
gerekir. Hayatın her alanında mücadelemizi yürüteceğiz.
Özelleştirmelerin durdurulmalıdır. Özelleştirilen halka ait varlıklar kamulaştırılmalıdır. Bütün çalışanlara grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanınmalı
ve özellikle kamu çalışanlarının bu hakkı kullanması sağlanmalıdır. Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Ülkemizin doğasının
korunmalı, sanayileşme çevreyi ve doğayı
tahrip etmeden gerçekleştirilmelidir. Kadı-

TMMOB’den...

na yönelik şiddet ve toplumsal hayatın her
noktasında cinsiyet ayrımcılığı kaldırılmalıdır. Sağlıkta yıkımı durdurulmalı, herkese
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık
hizmeti sağlanmalıdır. Tarım arazilerinin
yok edilmemeli, kirletilmemelidir. Genetik
tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına
izin verilmemelidir. Çiftçimiz üretimden,
tarlasından koparılmamalı, işsiz ve yoksul
bırakılmamalıdır. Afetler ve afetlerin en
önemlisi depremler için acil önlemler alınmalıdır. Nükleer enerji santralleri ve benzer maceralardan vazgeçilmelidir. Planlı bir
enerji politikası izlenmelidir. Suyun mülkiyeti ve hizmetleri kamuda kalmalıdır. Kıyı
ve orman yağması durdurulmalıdır. Madenlerimizin gerçek sahipleri halkımızdır. Her
türlü parçacı kentsel dönüşüm projesi
uygulaması terk edilmelidir. Hasankeyf’te
tarihi süreci yansıtan birikim dağıtılmamalıdır. Bergama’da, Eşme’de, Belek’te
hukuk dışı yönelimlerden vazgeçilmelidir.
Fırtına Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta,
Aloinoi’de, Kazdağları’nda doğanın tahribine son verilmelidir. Gençlik geleceğimizdir.
Üniversiteler üniversite bileşenlerinindir.
Eğitim eşit, parasız, demokratik, bilimsel
olmalıdır. Üniversite özerk ve demokratik
olmalı, ticarethaneye dönüştürülmemelidir. İşsizliğin doğal olduğu, işsizliğin kader
olduğu sözleri yalandır. Ücretli çalışan
üyelerimiz ile emekli üyelerimizin sorunları çözülmelidir.
Dünyanın her yerinde işgallere ve saldırılara karsı mazlum halkların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Savaşa karşı barışı
savunuyoruz. Halkların kardeşlik içinde
yan yana ve özgürce yaşayacağı “Bir başeylül-aralık 2007 • yıl: 5 • sayı: 16
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ka dünya, bir başka Ortadoğu mümkündür” diyoruz.

özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm
arıyorsa onlardan yana tarafız.

Kürt sorunu demokratik yollardan çözülmeli, silahlar susmalı, barış içinde kardeşçe
bir arada yaşama mutlaka sağlanmalıdır.

Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da;
karanlığa karşı aydınlığı savunma zamanıdır. Şimdi tam da baskıcı, otoriter yönetim
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi
savunma zamanıdır. Şimdi tamda ırkçı ve
milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde
yaşamayı savunma zamanıdır. Şimdi adaleti ve eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi
tam da, bağımsız, eşit, özgür, demokratik
bir Türkiye için mücadele etme zamanıdır.
Şimdi tam da gericiliğe, neoliberalizme
ve darbeciliğe karşı mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da geri adım atmadan
temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma
zamanıdır.

Biz her türlü gericiliğe karşıyız.
Zorunlu din derslerine hayır diyoruz. Tek
bir dinin, tek bir mezhebin devlet tarafından kollanmasına ve dayatılmasına hayır
diyoruz. Özgürlükçü bir laiklik istiyoruz.
Emperyalist sömürü politikalarına hayır
diyor, tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz.
Biz tarafız.
Biz, bu toplumu kim çatışma ortamına
sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa onlara karşı tarafız.
Kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale
getirilmesinden kaçınıyorsa onlara karşı tarafız. Kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa onlara
karşı tarafız. Kim demokratikleşmeyi AB
ile pazarlık sınırında tutup, hak arama
mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle
engelliyorsa onlara karşı tarafız.
Biz kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa onlardan yana tarafız. Kim ülkenin sorunlarına
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Tek Başına,
Ya Hep Beraber,
Ya hiç Birimiz”
Sıhhiye Meydanı’na bitişik Abdi İpekçi
Parkı içinde kurulan platformdan yapılan
konuşmaların ardından sanatçı, Sevinç
Eratalay ile Grup Kızılırmak ve İlkay Akkaya bir konser verdi.

makina mühendisleri odası

zonguldak şubesi

TMMOB’den...

HÜKÜMET PROGRAMINDA
YER ALMAYAN
“GERÇEKLER”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
Hükümet Programının meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili olan ekonomi, sanayi,
KOBİ, AR–GE, enerji, ulaşım ile iş sağlığı
ve güvenliği bölümleri üzerine bir rapor
hazırladı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından açıklanan
“Hükümet Programının Ekonomi, Sanayi,
KOBİ, AR–GE, Enerji, Ulaşım, İş Sağlığı ve
Güvenliği Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Raporu”nun basın özeti yazının devamındadır. Raporun tamamına www.mmo.org.
tr adresinden ulaşılabilir.
Hükümet Programı, Odamız Raporunca
gerek meslek ve uzmanlık alanlarımız
kapsamındaki ekonomi, sanayi, enerji,
ulaşım, iş sağlığı ve güvenliği bölümleri,
gerekse toplumsal gereksinimler açısından eksik, hatalı ve yanlış bulunmuştur.
Programda belirtilen “büyüme” rantçının, ithalatçının, büyük sermayenin,
tekellerin ve vurguncunun büyümesidir.
Milli gelir artışı ise YTL’nin değer artışından kaynaklanmakta, yüksek faiz verme
yoluyla sağlanan sıcak para akımı ile
ucuzlatılan döviz ve yanlış ithalat politikaları sayesinde aldatıcı “büyüme” rakam
ve yorumlarına ulaşılmaktadır.

2002 yılında 181 milyar dolar GSMH
ile kişi başına gelir 2.598 $ veya 4.260
YTL’dir. 2006 yılında ise 400 milyar $
GSMH ile kişi başına gelir 5.477 $ veya
7.395 YTL’dir. Yani dolar bazında % 109
olarak gösterilen GSMH artışı YTL bazında
% 70’lerde kalmaktadır. 2002–2006 arasında % 50’ye ulaşan deflatör bazındaki enflasyon da hesaba katıldığında YTL
bazında enflasyondan arındırılmış gelir
artışı yılda ortalama % 6,3 olup, faiz
oranlarının (% 18–20) gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla 2013 yılı için hedeflenen kişi başına 10.000$ milli gelir hesabı
yüksek faiz, düşük kur oyunları ve ithalata
bağımlı politikalara dayalı olup gerçekleri yansıtmaktan uzaktır ve yine ülkemiz
lehine sonuçlar üretmeyecektir.
GSMH ve ithalat artışına dayalı ekonomik
büyümenin nimetleri en üstteki % 10’u
bulan kesimler tarafından paylaşılmaktadır. Böylece istihdam azalmış, işsizlik
artmış, çalışanların reel gelirleri yerinde
saymıştır. Yoksulluk sınırındaki 15 milyon
insan ile 5,6 milyon işsiz insan görmezden gelinmektedir.
Cari işlemler açığı 2002’den 2006’ya dört
yılda 28,4 kat artmıştır ve bu çok hızlı
artıştan Programda söz edilmemektedir.
eylül-aralık 2007 • yıl: 5 • sayı: 16

bülten

19

TMMOB’den...

Doğrudan yabancı sermaye
en az sanayi alanını tercih
etmektedir. 2006 yılında
sadece 1,9 milyar $
bu sektöre yatırım yapmıştır.
Toplam yabancı sermayenin
yalnızca % 9’u
bu alana yatırılmıştır.
Cari açığın GSMH’ye oranı 2002’de % 0,6
iken, 2006’da % 8,6’ya çıkmıştır. 2007’de
bu değerin % 10’un üzerine çıkması beklenmektedir. Dış borçların tutarı 205
milyar dolardır ve GSMH’ye oranı % 50’ye
yaklaşmaktadır.
Türkiye cari açığını dış borçla kapatan,
özel sektör kredilerini dış borca dayandıran, kısa vadeli küresel sermaye ile
borsa alımlarını finanse eden bir ekonomik yapıya sahiptir. Daimi sıcak para
akımı, yüksek cari açık, yüksek dış borç
ve süreklileşmiş işsizliğe dayalı kırılgan
ve krizlere açık bir ekonomik yapı söz
konusu olmuştur.
İthal hammadde girdi oranı 2002 yılında
% 60,1 iken, 2007 Temmuz’unda % 73’e
çıkmıştır. Son bir yılda 154 milyarlık ithalatın 112,5 milyar dolarlık bölümü ham
maddeye ödenmiştir. Programda övünçle
söz edilen ihracat artışı, daha hızlı bir
şekilde artan ithalatla sürdürülmektedir.
Yabancı sermaye Türkiye’ye, kısa vadeli
spekülatif sermaye ve + dış kredi + doğrudan yabancı sermaye olarak girmekte-
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dir. Borsaya 1.000$ olarak gelen para bir
yıl sonra 1.470$ olarak geri dönmektedir.
“Yüksek faiz+değerli YTL” dolayısıyla halkın sırtından % 47 nema ile para kazanılmaktadır.
Merkez Bankası döviz rezervi sadece 1,5
yıllık cari açığın karşılığıdır. İhracatın
girdileri büyük oranda ithalatla karşılandığından dış açıkların borç ve kredilerle
kapatılamaması halinde döviz rezervlerine dayalı bir dış ticaret dengesini kurmak
mümkün değildir.
Doğrudan yabancı sermaye en az sanayi
alanını tercih etmektedir. 2006 yılında
sadece 1,9 milyar $ bu sektöre yatırım
yapmıştır. Toplam yabancı sermayenin
yalnızca % 9’u bu alana yatırılmıştır.
Sanayi uzun bir süreden beri öncü sektör
olmaktan çıkmıştır. Sanayi artık sanayileşme, kalkınma ve istihdam odaklı değildir.
2002–2006 döneminde istihdam sürekli
düşmüştür (% 16 oranında). Sanayi girdisi hammaddeler % 73 oranında ithalata
dayanmaktadır. Hükümetin bu nedenle
sanayide söyleyecek bir lafı yoktur, sanayi gözden çıkarılmıştır. Sanayide üretim
teşvik edilmemekte, özellikle ara malı ve
yatırım malı üreten sektörler taşeronlaşmaya teşvik edilmektedir.
KOBİ kredilerinin artması, küresel rekabete giremeyen KOBİ’lerin işletme sermayesinde açıklarını kapatmalarına ve
daha çok borçlanarak ürün maliyetlerini
yükseltmelerine zemin hazırlayacaktır.
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“önce enerji tasarrufu için
yeni yatırım yapılması,
bu yatırımlarla sağlanan
tasarruflar yeterli
olmadığında yeni enerji
üretim tesisi yatırımı”
olmalıdır temel ilkesi
Hükümet Programında
yoktur.
Yatırım kredileri, KOBİ’lerin bugünkü
kriterleri içerisinde çok az firmaya şans
tanımaktadır. KOBİ’lere yönelik AR–GE
çalışması kredileri ise tamamen hayaldir.
AR–GE ve İnovasyon için hazırlanan Yasa
Tasarısı bütünüyle çok büyük işletme ve
yabancı yatırımların AR–GE merkezleri
içindir.
Enerji ve özellikle elektrik enerjisinde
arz güvenliğinin önümüzdeki dönemin
en önemli sorunu olacağı resmi öngörüsüne karşın Hükümet Programında buna
yönelik ciddi bir plan ve öngörü yoktur.
Ülkemiz bugüne kadar enerji ihtiyacını
esas olarak yeni enerji arzı ile karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir. Dağıtımda % 20’leri aşan kayıp-kaçaklar ve
nihai sektörlerde % 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkanları göz ardı
edilmiştir. Oysa bundan sonra yatırımlarda benimsenmesi gereken, “önce enerji
tasarrufu için yeni yatırım yapılması, bu
yatırımlarla sağlanan tasarruflar yeterli olmadığında yeni enerji üretim tesisi

TMMOB’den...
yatırımı” olmalıdır temel ilkesi Hükümet
Programında yoktur.Türkiye’nin birincil
enerji ihtiyacının % 63.17’sini karşılayan
petrol ve doğalgazda bugün için % 8 ve
% 3 olan yerli üretim miktarını azami
düzeye getirebilmek için, TPAO’nun kara
ve denizlerdeki arama ve üretim çalışmalarının desteklenmesi Hükümet Programında bulunmamaktadır.
Nükleer enerji özel sektöre bırakılamayacak ciddi bir konudur ve yerli linyit,
hidrolik, rüzgar ve jeotermal kaynaklarıyla, ilave 372 milyar kws elektrik üretimi
imkanı varken, bu kapasitenin dokuzda
bir bile etmeyen 40 milyar kws kapasiteli
nükleer santraller için ülkemizi milyarlarca dolarlık borç yükü, yakıt ve teknolojik
bağımlılık ve atık sorunuyla karşı karşıya
bırakmanın bir anlamı yoktur.
Programda dile getirilen doğal gazın
elektrik üretimindeki payının düşürülmesi
için Hükümetin çok somut ve yatırımlara
dayalı bir plan ortaya koyması gereklidir. Özellikle yerli linyit kaynaklarımızın
değerlendirilmesinin önüne çıkabilecek
muhtemel engellerin aşılması ve ülkenin
enerji politikasını kendi çıkarları doğrultusunda yönetmesine engel teşkil edecek
hususlar için alınması gereken önlemler
Hükümet Programında yoktur. Programın
başka bir bölümünde değinilen küresel ısınmayla ilgili olarak da herhangi
bir program ve projeksiyonun ipucu da
bulunmamaktadır.
“Mal ve hizmet üretiminin en önemli ön
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şartı ve girdisi olan altyapı hizmetlerinin
rekabetçi piyasada özel sektör tarafından
sunumu esas alınacaktır” yaklaşımının
ulaşıma uyarlanması ile zaten ilk adımları
atılmış olan, bütün yollar ve ulaşım türleri ile ulaştırma ve ilgili alt yapının özelleştirileceği anlaşılmaktadır. Programda
dile getirilen, “Kamu kaynağını daha az,
alternatif finans modellerini daha fazla
kullanarak, havaalanları ve deniz yapılarında başarıyla uyguladığımız modellerin diğer altyapı projelerine de tatbik
edilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır” yaklaşımının “yap–işlet-devret”,
“yap–işlet” ve “işletme hakkı devri” vb.
modellere davetiye çıkaracağı açıktır.
Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımına ilişkin gerçekleştirilen ve öngörülen

Programda övgüyle söz
edilen İş Yasası, başlıca
“sanayi ve ticaret” işlerini
kapsamına almakta,
tarım sektörünün tamamı,
hizmet sektörünün de bir
bölümü kapsam dışında
kalmaktadır. İş sağlığı
ve iş güvenliği ile ilgili
düzenlemeler KOBİ’lerin
ve çalışanların büyük bir
bölümünü kapsam dışında
bırakmaktadır. Böyle
adaletsizlik, böyle iş sağlığı
ve güvenliği politikası olmaz
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serbestleştirme–özelleştirme ve yalnızca
kara yolu ulaşımını güçlendirmeye yönelik politikalar ile diğer ulaşım biçimlerine
de yatırım yapılması gerektiği yaklaşımı arasındaki çelişki de çok görünür bir
biçimdedir.
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
yasal düzenlemelere göre 50’den az sayıda işçinin bulunduğu işyerlerinde sağlık
birimi oluşturulması zorunlu değildir.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” 50 ve
daha çok sayıda işçinin çalıştığı işyerleri için öngörülmüştür. Bu mekanizma
Türkiye’deki toplam işyerlerinin ancak
% 1,5’inde işlemektedir. Çalışma yaşamı
mevzuatı bütün çalışma alanlarını kapsamamaktadır. Programda övgüyle söz edilen İş Yasası, başlıca “sanayi ve ticaret”
işlerini kapsamına almakta, tarım sektörünün tamamı, hizmet sektörünün de bir
bölümü kapsam dışında kalmaktadır. İş
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeler KOBİ’lerin ve çalışanların büyük bir
bölümünü kapsam dışında bırakmaktadır.
Böyle adaletsizlik, böyle iş sağlığı ve
güvenliği politikası olmaz!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak
meslek alanlarımızdan hareketle hazırladığımız 7 sayfalık, “Hükümet Programının Ekonomi, Sanayi, Kobi, Ar–Ge, Enerji,
Ulaşım, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinin Değerlendirilmesi Raporu”nda, yukarda değinilen konular ayrıntılı olarak irdelenmekte ve basın–yayın kuruluşları ile
kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
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“ÖZGÜR VE DEMOKRATİK
BİR TÜRKİYE YOLUNDA YENİ ANAYASA”
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ
Yeni Anayasa tartışmalarının gündeme
gelmesinin ardından bir araya gelen Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB),
Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB) yöneticileri, 12
Eylül tarihinde yaptıkları basın toplantısı
ile başlattıkları, “Özgür ve Demokratik Bir
Türkiye Yolunda Yeni Anayasa” çalışmasıyla
ilgili 3 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Tabip
Odası’nda bir toplantı düzenledi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı
Hüseyin Yeşil, Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük ile Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar
Yakış’ın yanı sıra emek meslek örgütlerinin
temsilcileri ile anayasa çalışmasının akademik
kurulunda yer alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,
Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu, Prof. Dr. A.
Ülkü Azrak, Prof. Dr. loanna Kuçuradi, Prof.
Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu,
Doç. Dr. Bertil Emrah Öder, Dr. Abdullah
Sezer, Dr. Tuncer Özyavuz ve Avukat Fikret
İlkiz katıldı.
Emek-meslek örgütleri yapılan çalışmalar
sonucu ortak bir açıklama yayınladı.

SOSYAL VE EŞİTLİKÇİ
BİR ANAYASA ÇALIŞMASI
İnsan haklarına dayanan demokratik bir
hukuk devletinin kurulmasına yönelik anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunmak
için;
Böyle bir duyarlılığa sahip öğretim üyeleri
ile emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri
olarak yola çıkmış bulunuyoruz.
Son günlerde Türkiye’nin gündemine gelen
AKP’nin hazırlattığı anayasa çalışmalarını ve
TOBB’un girişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirdik.

12 Eylül 2007 tarihinde başlattığımız
“Özgür-Demokratik-Eşitlikçi Bir Türkiye İçin
Anayasa- çalışmamızın ikinci toplantısını
3 Ekim 2007 tarihinde yaptık ve aşağıdaki
kararları aldık:
Demokrasi, insan hakları ve emekten yana
olan tüm toplum kesimlerinin yeni bir
anayasa talebi olduğunu düşünüyoruz ve bu
kesimleri de sürece dahil ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Öncelikle, önemli bir yanlışı da düzeltmek
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istiyoruz: TOBB tarafından “Yeni Anayasa
Sivil Platform Önerisi- adıyla kamuoyuyla
paylaşılan bir girişimde, “TOBB Koordinasyonunda Toplanacak Sivil Toplum kuruluşları- başlığıyla sunulan listede TMMOB,
TTB, KESK ve DİSK’in yanı sıra; “Ekim 2007
Atölye Çalışması Olası Katılımcıları- başlığında, Bilim Kurulumuzdan Prof. Dr. İbrahim
Kaboğlu’nun adı yer almıştır. Herhangi bir
biçimde görüşümüz alınmaksızın adlarımıza listelerinde yer vererek bilgi kirliliği
yaratmaya çalışan TOBB’un söz konusu girişimiyle herhangi bir ilişkimiz bulunmadığını
kamuoyuna önemle duyurur, çalışmalarımıza
kendi platformumuzda devam edeceğimizi
ilan ederiz.
Bu çalışmayı başlatan emek ve meslek
örgütleri olarak, çalışmalarımıza, belirlenen temel ilkelerle uyum gösterecek bir
genişlemeyi de önümüze bir görev olarak
koyuyoruz.
12 Eylül 2007 günü basın toplantısı yolu ile
başlattığımız hareketin devamı olarak;
3 Ekim günü yaptığımız ve tam gün süren
toplantıda, hem yürütülen anayasa çalışmalarında tanık olunan gelişmeleri değerlendirdik, hem de çalışmamızın yol ve yöntemini
belirledik.
Bu çerçevede oluşturduğumuz ortak görüşler
ve aldığımız kararlar şunlardır:
-

Bu süreçte izlenen sorunlu yöntem
nedeniyle yaratılan bilgi kirliliğini aşmak
amacıyla kamu oyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği,

-

Bunu sağlamak için de Türkiye gibi
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önemli sorunlarla karşı karşıya bulunan
bir ülkenin geleceğini belirleyecek olan
bir ortak mutabakat metninin aceleye
getirilmemesi ve konunun serinkanlı bir
biçimde tartışılması gerektiği konusunda
görüş birliğine vardık;
Hareketimiz bu amaçla; çalışmalarını kısa,
orta ve uzun vadede olmak üzere üç kademeli
olarak şu şekilde planlamıştır:
1) Kısa dönemde; yukarıda amacı belirlenen
çağdaş bir anayasanın “nasıl yapılması
gerektiği- konusunda bilimsel olarak
ve ayrıntılı biçimde hazırlanacak olan
raporun en kısa zamanda kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
2) Orta dönemde; (ikinci adım olarak)
böyle bir anayasanın içeriğinin “hangi
ilkelere dayanması gerektiği” konusunda
yapılacak olan ayrıntılı çalışmanın
kamuoyu ile paylaşılması;
3) Uzun dönemde; yeni anayasa yukarıda
hedefleri belirlenen böyle bir çalışmaya
katkı sunacak toplumsal kesimlerle
konuyu birlikte tartışmaya ve resmi
makamlar tarafından yürütülen anayasal
çalışmaların yakından izlenmesi üzerine
kararlığını teyit etmiş bulunuyoruz.
İnsan haklarına dayanan demokratik bir
anayasa yapım sürecinde toplumumuzda
yaratılan bilgi kirliliğinin aşılması amacıyla,
hareketimizin zaman zaman kamuoyunu
bilgilendirmesi de alınan kararlar arasındadır.
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Oda’dan...

Basına ve Kamuoyuna, 22 Ekim 2007

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
PKK SALDIRILARINI KINAMAKTADIR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bir kez daha demokrasi, eşitlik ve kardeşliğe vurgu
yapma gereğini duyuyor, ülkemizi bir iç savaş ortamına sürükleme ve emperyalist senaryoların oyuncağı yapma girişimlerine karşı sorunun çözümünün demokratikleşmeden geçtiğini
bir kez daha ifade etmeyi bir görev bilmektedir. Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz bir basın açıklaması yaptı.

TERÖR VE ŞİDDETE SON!
SİLAHLAR SUSSUN!
PKK KOŞULSUZ SİLAH BIRAKMALIDIR!
Teröre Karşı Demokrasi/Demokratikleşme
ve Kardeşlik Egemen Kılınmalı, Emperyalist
Güçlerin Türkiye’yi Bataklığa Çekme Çabalarına Dur Denilmelidir.
TMMOB
Makina
Mühendisleri
Odası,
Güneydoğu sınırımızda son günlerde yaşanan
saldırı ve sıcak çatışmalardan hareketle
başını ABD’nin çektiği emperyalist güçlerin
orta ve uzun vadeli paylaşım politikalarında stratejik alanlara yayılmak, dünya enerji,
petrol ve su kaynakları rezervlerini kontrol
altında tutmak için savaş ve işgal politikalarına başvurduğunu ve ulus devletleri ekonomik
alandan siyasal alana kadar yeniden yapılandırma politikalarıyla küreselleşme milliyetçiliği ve mikro milliyetçilik alanını beslediğine
kamuoyunun dikkatini çekmektedir.
Türkiye, emperyalizmin bu çok yönlü oyunlarının etki alanı altındadır. Bunun sorumlusu,

bağımsız ve kişilikli dış politika geliştirmeyen bütün siyasal iktidarlara aittir.
Öte yandan Kürt sorununa yalnızca şiddete
dayalı ara çözümler düşünülmesi PKK ve
iktidarın paylaştığı ortak bir yanılgıyı
oluşturmaktadır. Bu yanılgı ve mevcut
çatışma ortamı, emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet etmektedir. Son dönemlerde
ülkemizde şiddet ve linç kültürünün egemen
olduğu bir toplumsal psikoloji geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ortamın emperyalist
çevrelerin çıkarları doğrultusunda kışkırtılması da söz konusudur. Toplumu şoven
yaklaşımlarla etnik kökenleri üzerinden
birbirine düşman etmeye ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmaya yönelik gelişmeler
karşısında, barışı, demokrasiyi ve halkların
kardeşliğini her zamankinden daha fazla
sahiplenmek durumundayız.
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Oda’dan...

Bugün Kürt sorununun çözümüne yönelik
yalnızca iki yol bulunmaktadır. Birincisi
PKK’nın terör eylemlerine derhal son vermesi
ve koşulsuz silah bırakarak demokratik
süreçlere olanak tanıması; ikincisi de Türkiye
siyasal yaşamının demokratikleşme yönünde
ivedi adımlar atmasıdır.

yapma gereğini duyuyor, ülkemizi bir iç
savaş ortamına sürükleme ve emperyalist
senaryoların oyuncağı yapma girişimlerine
karşı sorunun çözümünün demokratikleşmeden geçtiğini ifade etmeyi bir görev bilmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bir kez
daha demokrasi, eşitlik ve kardeşliğe vurgu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

DANIŞMA KURULU ve
GENEL KURUL DUYURUSU
Şubemiz Danışma Kurulu Toplantısı 06.01.2008 tarihinde Maden Mühendisleri
Derneği Lokalinde saat 11.00 de yapılacaktır.
Şubemizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 12-13 Ocak 2008 tarihinde
çoğunluklu, 19-20 Ocak 2008 tarihinde çoğunluksuz olarak Saat 10 00 da Maden
Mühendisleri Odası Lokalinde yapılacaktır.
GÜNDEM
1.GÜN:
1- Açılış
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Şube Başkanı’nın konuşması
5- Konuk konuşmacılar
6- Çalışma Raporu’nun okunması ve değerlendirilmesi
7- Dilek ve temenniler
8- Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delege adaylarının belirlenmesi
9- Kapanış
2. GÜN:
Seçimler
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MMO ŞUBELERİNİN
GENEL KURUL TAKVİMİ
ŞUBE

ÇOĞUNLUKLU

ÇOĞUNLUKSUZ

GAZİANTEP

05-06 Ocak 2008

12-13 Ocak 2008

ADANA

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

ANKARA

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

BURSA

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

EDİRNE

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

ESKİŞEHİR

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

İSTANBUL

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

KAYSERİ

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

KOCAELİ

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

KONYA

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

SAMSUN

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

TRABZON

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

ZONGULDAK

12-13 Ocak 2008

19-20 Ocak 2008

ANTALYA

19-20 Ocak 2008

26-27 Ocak 2008

DENİZLİ

19-20 Ocak 2008

26-27 Ocak 2008

DİYARBAKIR

19-20 Ocak 2008

26-27 Ocak 2008

İZMİR

19-20 Ocak 2008

26-27 Ocak 2008

MERSİN

19-20 Ocak 2008

26-27 Ocak 2008

ODAMIZA ÜYE OLMAK
YASAL BİR ZORUNLULUKTUR
6235 Sayılı TMMOB Kanunun 33. Maddesi “Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlık meslekleri mensupları
mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslek tedrisat yapabilmeleri için
ihtisasına uygun bir Oda’ya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedir”
şeklindedir. Bu nedenle henüz üye olmamış meslektaşlarımızı Odamıza üye olmaya davet
ediyoruz.
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Üyelerden Haberler...

GEÇMİŞ OLSUN
Üyemiz Dursun KIZILKAYA’ya geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı acil şifalar dileriz.

TEBRİK
Kastamonu İl Temsilciliğimiz Teknik Görevlisi Çiğdem ZIPIR 12.10.2007 tarihinde Onur
Övüç ile nişanlandı. Genç çiftlere mutluluklar dileriz.

ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
SİCİL NO

ADI

SOYADI

BRANŞI

MEZUN OLDUĞU OKUL

70818

EMRE

ÇETİNEL

MAKİNA MÜHENDİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

70819

CEM

KOÇ

MAKİNA MÜHENDİSİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

70820

TAMER

ÇOBANOĞLU

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

70821

MUSTAFA

DUTUCU

MAKİNA MÜHENDİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

70889

KERİM KENAN

KİREMİT

MAKİNA MÜHENDİSİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

71072

CEM

ÜNSAL

MAKİNA MÜHENDİSİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.

71073

AYTAÇ

AK

MAKİNA MÜHENDİSİ

PAMUKKALE ÜNİ.

71074

KORAY

MÜMİNOĞLU

MAKİNA MÜHENDİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.

71173

OLCAY

DEMİR

MAKİNA MÜHENDİSİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

71174

SALİH

AYTAŞ

MAKİNA MÜHENDİSİ

ATATÜRK ÜNİ.

71175

SELAHATTİN

YILDIZ

MAKİNA MÜHENDİSİ

NİĞDE ÜNİ.

71240

MERİÇ

KÜÇÜKKÖSE

MAKİNA MÜHENDİSİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

71340

MUHAMMED HAKİ

ÖZDEMİRALP

MAKİNA MÜHENDİSİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

71575

AHMET BURAK

EKMEKCİ

MAKİNA MÜHENDİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

71763

EMRE

ERTAN

MAKİNA MÜHENDİSİ

ATATÜRK ÜNİ.

71764

OSMAN

ÖGE

MAKİNA MÜHENDİSİ

ULUDAĞ ÜNİ.

71824

OĞUZHAN

BİLDİK

MAKİNA MÜHENDİSİ

KOCAELİ ÜNİ.

72126

MEHMET EFE

ÖĞRÜK

MAKİNA MÜHENDİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendis ve Makina Dergisi adreslere
gönderilmeye başlanmıştır. Dergileri
eline ulaşmayan üyelerimizin
adres bilgilerini güncellemeleri
gerekmektedir.

Cep Telefonuna bilgi mesajı
ulaşmayan üyelerimizin telefon
bilgilerini güncellemeleri
gerekmektedir.

Üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmak amacıyla hazırladığımız; “Üyelerimizden
Haberler” sayfamızda yayınlanmak üzere doğum, düğün, hastalık, vefat vb.
haberlerinizi zonguldak@mmo.org.tr e-posta adresine veya 0 372 253 69 64 no.lu
telefonumuza bildirmezinizi bekliyoruz.
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