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25. DÖNEM

yatırımları, 2002 yılında yüz-
de 17.8’e düşmüştür. Sana-
yinin yatırım yoğunluğu ise
aynı yıllar için yüzde 32’den
14.1’e düşmüştür. Sadece
bu iki rakam bile küreselleş-
menin ülkemiz sanayisine et-
kisini anlatmakta yeterlidir.

Türkiye sanayisinde 1980’ler-
den bu yana teknoloji de
önemli bir gelişme göster-
memiştir. Örneğin 1985 yı-
lında imalat sanayi içerisinde
katma değer payı göz önüne
alındığında ileri teknoloji ora-
nı yüzde 5 iken, 2000 yılın-
da ancak yüzde 5.22’ye yük-
selmiştir. Ülkemiz, teknoloji
üretmek bir yana, satın aldı-
ğı teknolojileri bile uygulaya-
maz hale getirilmiştir.

IMF ve Dünya Bankası gibi
uluslar arası finans kuruluş-
larının denetiminde uygulanan
ve üretimi, yatırımı dışlayan
küreselleşmeci politikalar so-
nucunda krizler birbirini izle-
miş, ülkemiz iç ve dış borç
batağına sürüklenmiştir. Si-
yasal iktidarlar bu borç yü-
künden kurtulmak için çıkış
yolunu yılların birikimi olan
kamu kuruluş ve hizmetlerinin
uluslararası sermayeye haraç
mezat satılmasında görmek-
tedir.

Türkiye’nin DTÖ kapsamında
imzaladığı küreselleşmenin
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temel motorlarından biri olan
“Hizmet Ticareti Genel An-
laşması” (GATS) ile mühen-
dislik hizmetleri de uluslar
arası sermayeye yeni pazar-
lar olarak sunulmaktadır. Tür-
kiye, bu alana giren 155
sektörden 72 sektörde taah-
hütte bulunmuştur. Mevcut
koşullarda ve uygulanan po-
litikalarla ülkemiz mühendis-
lerinin, gelişmiş ülkeler mü-
hendisleriyle rekabet edebil-
mesi ve ayakta kalabilmesi
mümkün görülmemektedir.
Halen mühendislerimizin yak-
laşık yüzde 30’u açık işsiz ya
da meslekleri dışında farklı
alanlarda çalışmak zorunda
kalmıştır. Makine imalat sek-
törü içinde bile mühendisler
toplam işgücünden yüzde
1.4 oranında pay almakta-
dırlar. Sektörde aylık 800
milyon TL altında ücret alan
meslektaşlarımızın sayısı top-
lamın yüzde 75’ini oluştur-
maktadır ki bu rakam dört ki-
şilik bir aile için belirlenen
yoksulluk sınırının altındadır.

Şubemizde durum:

25. dönemde geleceği düşü-
nerek örgüt içi gelişme ve ku-
rumsallaşmada önemli adım-
lar atıldı. Mevcut temsilcilik-
lerimiz Bakırköy, Kadıköy ve
Kartal yönetimleri oluşturul-
duktan sonra, hizmet verebi-
leceği mekanlar iyileştirile-

rek, teknik donanım ihtiyaç-
ları, teknik görevli ve perso-
nel ihtiyaçları karşılandı. Yeni
döneme girerken birikimli,
deneyimli, özverili çalışma
arkadaşlarımızın varlığı umut
vericidir. Örgütlenmenin yay-
gınlaştırılması ve geliştiril-
mesi doğrultusunda Oda po-
litikaları sonucu Genel Kurul
kararı ile oluşturulan öğrenci
üyelik uygulaması, örgütün
can damarı oldu. Bu uygula-
ma ile mühendislik öğrenci-
lerinin proje, staj sorunları çö-
zülmeye çalışıldı, uzun vade-
de örgütlü mücadelenin, ko-
lektif çalışmanın, bilgiyi pay-
laşıp geliştirmenin, ülke çı-
karları açısından yararları
planlandı.

Bu dönem İKK aracılığı ile di-
ğer odalarla daha fazla et-
kinlik gerçekleştirildi. İKK’nın
organize ettiği Yön FM’de
sürdürülen düzenli program-
da Şubemiz meslek alanları-
na iişkin programlar yapılıp
halk bilgilendirildi.

Ülkemizin, üyelerimizin so-
runlarını kısa vadede hemen
çözebilmenin gerçekçi olma-
dığını kabul etmek gerekir.
Ancak sorunların doğru tes-
pit edilip, birlikte oluşturula-
cak gerçekçi politikalarla or-
tak akıl ve sinerji yaratılabi-
leceğine inanıyoruz. Mühen-
disler akılcı ve nesnel olmak

zorundadır. Mühendisler mes-
lekleri gereği her koşulda
üretim yapabilecek özellikle-
re sahiptir. Ortak akılda bir
araya gelip, kolektif çalış-
ma, birlikte üretip paylaşma
anlayışı Odamıza güven, so-
runlarımızı çözmede önemli
bir adım olacaktır. Yaptıkla-
rımızın yanında yapamadık-
larımızın da olduğunu biliyo-
ruz. Yeni yılın, gelecek gün-
lerin daha iyi olması; birlikte,
kol kola, ortak akılla davran-
dığımız sürece bizim elimiz-
dedir.

Bizim bize, ülkemizin bize ih-
tiyacı var.
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