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2002-03
yatırımları, 2002 yılında yüzde 17.8’e düşmüştür. Sanayinin yatırım yoğunluğu ise
aynı yıllar için yüzde 32’den
14.1’e düşmüştür. Sadece
bu iki rakam bile küreselleşmenin ülkemiz sanayisine etkisini anlatmakta yeterlidir.
Türkiye sanayisinde 1980’lerden bu yana teknoloji de
önemli bir gelişme göstermemiştir. Örneğin 1985 yılında imalat sanayi içerisinde
katma değer payı göz önüne
alındığında ileri teknoloji oranı yüzde 5 iken, 2000 yılında ancak yüzde 5.22’ye yükselmiştir. Ülkemiz, teknoloji
üretmek bir yana, satın aldığı teknolojileri bile uygulayamaz hale getirilmiştir.

IMF ve Dünya Bankası gibi
uluslar arası finans kuruluşlarının denetiminde uygulanan
ve üretimi, yatırımı dışlayan
küreselleşmeci politikalar sonucunda krizler birbirini izlemiş, ülkemiz iç ve dış borç
batağına sürüklenmiştir. Siyasal iktidarlar bu borç yükünden kurtulmak için çıkış
yolunu yılların birikimi olan
kamu kuruluş ve hizmetlerinin
uluslararası sermayeye haraç
mezat satılmasında görmektedir.
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Türkiye’nin DTÖ kapsamında
imzaladığı küreselleşmenin
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temel motorlarından biri olan
“Hizmet Ticareti Genel Anlaşması” (GATS) ile mühendislik hizmetleri de uluslar
arası sermayeye yeni pazarlar olarak sunulmaktadır. Türkiye, bu alana giren 155
sektörden 72 sektörde taahhütte bulunmuştur. Mevcut
koşullarda ve uygulanan politikalarla ülkemiz mühendislerinin, gelişmiş ülkeler mühendisleriyle rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilmesi
mümkün görülmemektedir.
Halen mühendislerimizin yaklaşık yüzde 30’u açık işsiz ya
da meslekleri dışında farklı
alanlarda çalışmak zorunda
kalmıştır. Makine imalat sektörü içinde bile mühendisler
toplam işgücünden yüzde
1.4 oranında pay almaktadırlar. Sektörde aylık 800
milyon TL altında ücret alan
meslektaşlarımızın sayısı toplamın yüzde 75’ini oluşturmaktadır ki bu rakam dört kişilik bir aile için belirlenen
yoksulluk sınırının altındadır.
Şubemizde durum:

25. dönemde geleceği düşünerek örgüt içi gelişme ve kurumsallaşmada önemli adımlar atıldı. Mevcut temsilciliklerimiz Bakırköy, Kadıköy ve
Kartal yönetimleri oluşturulduktan sonra, hizmet verebileceği mekanlar iyileştirile-

rek, teknik donanım ihtiyaçları, teknik görevli ve personel ihtiyaçları karşılandı. Yeni
döneme girerken birikimli,
deneyimli, özverili çalışma
arkadaşlarımızın varlığı umut
vericidir. Örgütlenmenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda Oda politikaları sonucu Genel Kurul
kararı ile oluşturulan öğrenci
üyelik uygulaması, örgütün
can damarı oldu. Bu uygulama ile mühendislik öğrencilerinin proje, staj sorunları çözülmeye çalışıldı, uzun vadede örgütlü mücadelenin, kolektif çalışmanın, bilgiyi paylaşıp geliştirmenin, ülke çıkarları açısından yararları
planlandı.

Bu dönem İKK aracılığı ile diğer odalarla daha fazla etkinlik gerçekleştirildi. İKK’nın
organize ettiği Yön FM’de
sürdürülen düzenli programda Şubemiz meslek alanlarına iişkin programlar yapılıp
halk bilgilendirildi.

Ülkemizin, üyelerimizin sorunlarını kısa vadede hemen
çözebilmenin gerçekçi olmadığını kabul etmek gerekir.
Ancak sorunların doğru tespit edilip, birlikte oluşturulacak gerçekçi politikalarla ortak akıl ve sinerji yaratılabileceğine inanıyoruz. Mühendisler akılcı ve nesnel olmak

zorundadır. Mühendisler meslekleri gereği her koşulda
üretim yapabilecek özelliklere sahiptir. Ortak akılda bir
araya gelip, kolektif çalışma, birlikte üretip paylaşma
anlayışı Odamıza güven, sorunlarımızı çözmede önemli
bir adım olacaktır. Yaptıklarımızın yanında yapamadıklarımızın da olduğunu biliyoruz. Yeni yılın, gelecek günlerin daha iyi olması; birlikte,
kol kola, ortak akılla davrandığımız sürece bizim elimizdedir.
Bizim bize, ülkemizin bize ihtiyacı var.
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