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TÜRKİYE SPEKÜLATİF SERMAYENİN BOYUNDURUĞU ALTINDA
VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sekretaryalığında
yapıldı...
VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı, Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sekretaryalığında 9-10 Kasım 2007 tarihlerinde, Bursa Kervansaray Termal Hotel’de
469 kişinin katılımı ile yapıldı.

deyişle her türlü işletmede verimliliği, kaliteyi ve zamanlara
uyumu sağlamak zorundadır” diyen Yayla, MMO’nun kuruluş amaçlarının yurt genelinde gerçekleştirilmesi açısından
endüstri işletme mühendisliği mesleğine önemli görevler
düştüğünü söyledi. Endüstri mühendisi olarak Şube Başkanlığı görevine kadar gelmesinin Odanın endüstri mühendislerine sonsuz olanaklar sunmasının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yayla şöyle konuştu: “Ben, MMO’da Şube
Başkanlığı görevine kadar gelmiş bir endüstri mühendisiyim.
Geçmişte de bu Odada Şube Başkanlığı yapmış çok sayıda
endüstri mühendisi olmuş; rahmetli Ali Dinçer örneğinde de
gördüğümüz üzere, endüstri mühendisleri MMO Başkanlığına kadar yükselebilmişlerdir. Bu da Odamızda endüstri mühendisleri açısından sonsuz olanaklar olduğunu ve önlerinde
hiçbir engel olmadığını açıkça göstermektedir. Hatta makina
mühendisi arkadaşlarımızla o kadar kaynaşmışız ki, Bursa
Şube seçimlerine hazırlanırken, birbirimizin mesleklerinin ne
olduğunu hiç düşünmediğimiz için seçimlerden sonra Şube yönetiminde beş endüstri mühendisi olduğumuzu gördük. Diğer
listeden seçilerek gelen bir arkadaş da endüstri mühendisi çıkınca, şu kararı aldık: Bu kadar endüstri mühendisi olan bir
Şube, bu dönemki kurultayı gerçekleştirmelidir. Bu nedenle
Meslek Dalı Ana Komisyonu’na (MEDAK) başvurduk, onlar
da bizi anlayışla karşılayıp bu görevi Bursa Şubesi’ne verdiler.
Bu kararlarından ötürü, bu vesile ile kendilerine bir kere daha
teşekkür ediyorum.”

Kurultayda, “Ulusal Kalkınma İçin Toplumsal Bilinçlendirmede EİM’lerin Rolü” konu başlığı altında bir panel; “KOBİ’lerde EİM’lerin Rolü”, “Üretimin Değişen ve Yenileşen
Biçimi”, “İnsan Gücü Planlaması ve Yönetimi”, “Kurumsal
Başarıda EİM’lerin Rolü” konu başlıkları altında 4 uzmanlık
oturumu; “Endüstri Mühendisliği Uygulamaları”, “Süreç
İyileştirme”, “Endüstri Mühendisliği Eğitimi” ve “Karar
Destek Sistemleri” konu balıkları altında 4 bildiri oturumu; “Meslek Yaşam Öyküleri” konu başlığı altında bir özel
oturum; Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana
Komisyonu (EİM/ MEDAK) çalışmaları sunumu ile katılımcıların Kurultay ve Sonuç Bildirgesi üzerine görüşlerini
aktardığı bir “Forum” gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış konuşmaları MMO Bursa Şube Başkanı
Nedret Yayla, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından yapıldı.
MMO Bursa Şube Başkanı Nedret Yayla:
“ODADA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNE
SONSUZ OLANAKLAR VAR”

MMO Başkanı Emin Koramaz: “ÜLKEMİZ
SPEKÜLATİF SERMAYENİN BOYUNDURUĞU
ALTINDA”

Sempozyumun açılışında konuşan MMO Bursa Şube Başkanı Nedret Yayla, VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın endüstri işletme
mühendisliği dışında hiçbir
mühendislik disiplininin, farklı
mühendislik alanlarının çalışmalarını bir araya getirmek ve
bunların uyumunu sağlamak
amacıyla geliştirilmemiş olmasından dolayı özel bir öneme
sahip olduğunu belirtti. “Doğası
gereği endüstri işletme mühendisliği, farklı mühendislik disiplinlerinin özelliklerini kavramak
ve bütünü görmek; başka bir

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Kurultay açılışında yaptığı konuşmasına; endüstri ve işletme mühendisliği uzmanlık alanlarında Türkiye ve
dünyadaki gelişmelerin tartışmaya açılacağı, mesleki sorunların, yetki ve sorumlulukların altının çizileceği Kurultayın
verimli geçmesi dilekleri ile başladı. Odanın; bünyesinde
makine mühendislerinin yanı sıra endüstri, işletme, uçak,
uçak makinaları, havacılık, uzay, imalat sistem, kâğıt, makina teknik metot, matbaa, sanayi, sistem ve üretim tekniği
mühendisliği disiplinlerini de barındırdığını hatırlatan Koramaz, 1954 yılında kurulan Odanın üye sayısının 68 bini
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aştığını dile getirdi. Odaya
kayıtlı endüstri-işletme
mühendislerinin sayısının
4 bin 630’a ulaştığını kaydeden Koramaz, bu sayı
itibarıyla Oda çatısı altındaki ikinci büyük meslek
disiplinini oluşturduğunu
vurguladı. Yönetmelikler
uyarınca Odada Endüstri
İşletme Mühendisliği alanındaki çalışmaların Endüstri İşletme Mühendisi
Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM/MEDAK) ve şube meslek dalı komisyonları aracılığıyla yürütüldüğünü belirten
Koramaz, bu komisyonlarda görev alan üyelerin şubelerde
tüm endüstri işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan
seçimlerle belirlendiğini dile getirdi.

liklerinin hazırlanması ve yayımlatılması konusunda Genel
Kurulca Oda Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş; bu iki alanda
hazırlanan yönetmelikler 41. Dönem içerisinde Resmi Gazete’de yayınlatılmak üzere TMMOB’ye gönderilmiştir. Meslek
İçi Eğitim Merkezlerimizce, endüstri işletme mühendislerine
yönelik olarak düzenlenen Kalite Sağlama Sistemleri, Çevre
Güvenliği, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Kalite Planlaması, İç
Denetçi, Altı Sigma, Depo Yönetimi, Satın Alma Yönetimi,
Stok Yönetimi, Üretim Kaynak Planla-ması, İş Etüdü, Yalın
Üretim, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerin yanı sıra
biraz önce değindiğim iki alana ilişkin de eğitim programları
devreye sokulmuştur.”
Merkezi Etkinliklerin Artırılması Konusunda Önemli
Adımlar Atılıyor
Endüstri işletme mühendisi üyelerine yönelik yayın çalışmalarına hız verilmesi kapsamında dönem içinde Endüstri
Mühendisliği Sözlüğü’nün kitaplaştırılmasının gerçekleştirildiğini anımsatan Koramaz, yeni yayın çalışmalarının ise sürdüğünü dile getirdi. Endüstri işletme mühendisliğine yönelik merkezi etkinliklerin artırılması konusunda da önemli
adımlar atıldığını söyleyen Koramaz, bu bağlamda geçen
yıl İzmir Şube tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen “Endüstri Mühendisliği Bahar Konfe-ransları”nın gelecek dönemden sonra merkezi etkinlik takvimine alınarak, 9-11
Mayıs 2008 tarihlerinde yine İzmir Şube yürütücülüğünde
“Altı Sigma-Yalın Konferansı” adı altında bir merkezi etkinlik olarak düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Meslek Dalı Komisyonu Oda İçerisinde Özerk
Bir Statüde
“Yani bir anlamda Meslek Dalı Komisyonu Oda içerisinde
özerk bir statüde hizmet verebilmektedir” diyen Koramaz,
konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Dolayısıyla Meslek Dalı
Komisyonlarımızın yürüttüğü çalışmaların yaygınlaş-tırılması
ve niteliğinin artırılması siz endüstri ve işletme mühendislerinin komisyon çalışmalarına verdiği/vereceği destekle doğrudan ilgilidir. EİM Meslek Dalı Ana Komisyonumuz iki yıllık
çalışma döneminde yürüttüğü çalışmaları Endüstri İşletme
Mühendisliği Kurultayları ile süslemektedir. Bu Kurultay Makina Mühendisleri Odası için oldukça önemlidir. Çünkü bu
Kurultayda, Makina Mühendisleri Odası’na üye bir meslek
dalının ve meslektaşların sorunları ve talepleri doğrudan dile
getirilmektedir. Bu nedenle, bu kurultaylarımızın sonuç bildirgeleri Odamız çalışma programlarının şekillenmesinde de
belirleyici bir özelliğe sahiptir. Bir önceki; yani 2005 yılında
yaptığımız kurultayın sonuç bildirgesinde dile getirilen hususlar da bu dönemki Oda çalışmalarında büyük ölçüde yankı
bulmuştur. Kurultay sonuç bildirgesinde talep edildiği üzere
endüstri ve işletme mühendisi üyelerimizin yoğun olduğu tüm
şubelerde Meslek Dalı Komisyonu (MDK) örgütlenmesinde
çalışmak üzere Endüstri İşletme Mühendisi Teknik Görevli istihdamı sağlanmıştır. Yine endüstri işletme mühendisi
yetki ve sorumlulukları alanında yapılan çalışmalar MEDAK
tarafından sonuçlandırılmış ve ilgili yönetmeliklerin yayımlatılması aşamasına gelinmiştir. ‘Yatırım Hizmetleri Yönetimi’
ve ‘Stratejik Planlama’ Mühendis Yetkilendirme Yönetme-

Yeni Bir Yayın Çıkarılması Çalışma Programına
Alındı
Endüstri işletme mühendislerinin Oda bünyesinde üç ayda
bir yayınlanan “Endüstri Mühendisliği Dergisi” aracılığıyla
meslek alanları ile ilgili konularda birikimlerini aktarma ve
tartışma olanakları bulduklarını ifade eden Koramaz, derginin Mayıs 1989 tarihinden bu yana yayınlandığını, TÜBİTAK Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanına kabul
edildiğini ve çeşitli üniversiteler tarafından “A Grubu” yayın
kategorisinde yer aldığını vurguladı. Endüstri Mühendisliği
Dergisinin geldiği konum, saygın ve ilkeli yayın politikası ile
çıktığı günden beri süreklilik göstermesi açısından herkesin
takdirini kazandığına dikkat çeken Koramaz; “Süreç içerisinde dergimizin üyelerimizce başarılı bulunan yönleri kadar
eleştirilen yönleri de olmuştur. Özellikle içerik ve yapısının
akademik nitelikte oluşu Odamız bünyesindeki çeşitli toplantılarda yapılan tartışmalarda dile getirilmiş; ancak derginin
içerik ve yapısında bir değişikliğe gidilmeksizin tüm meslek-
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de 47 nema ile para kazanılmaktadır” diyerek bu durumu
eleştiren Koramaz şöyle konuştu: “Hal böyleyken ihracat
patlaması gibi söylemlerle ekonomide pembe tablolar sunulmaktadır. Oysaki ihracatımız tamamıyla ithalata bağımlıdır.
Sanayi ürünlerinde ithal ham madde girdi oranı 2002 yılında
yüzde 60,1 iken; 2007 Temmuzunda yüzde 73’e çıkmıştır.
Son bir yılda 154 milyarlık ithalatın 112,5 milyar dolarlık bölümü ham maddeye ödenmiştir. Yani ihracatımız daha hızlı
bir şekilde artan ithalatla sürdürülmektedir. Ara mal üretimi
azalmış, yatırım malları üretimi rafa kaldırılmıştır. Sanayide
üretimin teşvik edilmemesi sonucunda, özellikle ara malı ve
yatırım malı üreten sektörler taşeronlaşmaya yönelmekte,
ağırlıkla fason üretimle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.
Hiçbir denetime tabi olmadan Uzak Doğu’dan sanayi malları
pazara girmekte ve KOBİ niteliğindeki işletmelere ağır darbe
vurmaktadır. Sektörlerimizin teknoloji düzeyi düşüktür. Yüksek katma değerli ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı
yüzde 5’i bulmamaktadır. AR-GE harcamaları şirket cirolarının yüzde 0,5’i seviyesindedir. Şirketlerde hizmet içi eğitim
yok denecek düzeydedir.”

taşlarımıza hitap edebilecek, uygulamaya yönelik başka bir
yayın çıkarılması konusunda da fikir birliğine varılmıştır. Bu
ihtiyaç bir önceki Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Sonuç Bildirgesinde de vurgulanmıştır. 41. Dönem Makina Mühendisleri Odası Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
Ana Komisyonu yeni bir yayın çıkarılması konusunu çalışma
programı içerisine almıştır. Uzun bir çalışma sonunda ilk sayısı bu yıl Ekim ayında çıkartılan EİM/MEDAK Bülteni, tüm
endüstri işletme mühendisi üyelerimize ücretsiz gönderilmiş,
Kurultay katılımcılarına dağıtılmıştır. Sizlerin de katkısı ile
ülkemizin en geniş katılımlı Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bülteninin yaratılacağına ve geliştirileceğine inanıyoruz”
dedi.
Öğretim Üyelerine Komisyonlarda Görev
Almaları Çağrısı
Yapılan bu çalışmaların daha da geliştirilmesinin ve mesleki
çıkarların korunmasının, örgütsel yapının güçlendiril-mesinden ve kolektif bir çalışmadan geçtiğine dikkat çeken
Emin Koramaz, öğretim üyelerine; “Özellikle meslek içi
eğitim faaliyetlerimizde öğretim üyelerimizin tam desteğini
bekliyoruz. Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşınız. Oda çalışma gruplarında, komisyonlarda görev alınız. Henüz Odamıza
üye olmamış meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına yönlendiriniz” çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “Bizler bilimsel
bilgiyi toplum ve ülke yararına dönüştüren bir mesleğin üyeleriyiz. Ülkemizin altyapısında, sanayileş-mesinde, teknoloji
üretiminde önemli görevler üstleniyoruz. Dolayısıyla bizlerin
geleceği; sanayileşmeden, bilim ve teknolojik gelişmelerin
izlenmesinden, ülke kaynaklarının üretken yatırımlara yönlendirilmesinden geçmektedir. Ancak ülkemizde özellikle
son 25 yıldır uygulanan politikalarda üretim yerine rant esas
alınmaktadır. Ülke kaynakları ağırlıklı olarak hizmet ve finans
sektörlerine aktarılmakta, ithalat özendirilmekte ve özelleştirme uygulamaları ile sanayi altyapımız dağıtılmaktadır.”

Mühendisler Katma Değerden Daha Az Pay
Alıyor
Bu gelişmeler sonucunda meslek uygulama alanlarının gün
geçtikçe daraltıldığına dikkat çeken Koramaz, çalışan üyelerinin yaklaşık yüzde 75’inin yoksulluk sınırının altında ücret aldığını, önemli bir kesiminin de meslek dışı alanlarda
çalıştığını kaydetti. Mühendislerin sanayi katma değeri içindeki ücretlerinin toplam içindeki payının son 10 yıl içinde
yüzde 35,2 oranında azaldığını vurgulayan Koramaz, mühendislik ücretlerinin de geçim standartları endeksine göre
son 10 yıl içinde yüzde 56,8 oranında düştüğünü söyledi.
“Yani bir diğer deyişle mühendisler katma değerden daha az
pay almaktadırlar ve görece 10 yıl içinde yoksullaşmışlardır”
diyen Koramaz, AB ve Gümrük Birliği Anlaşmaları uyarınca
yürütülen teknik mevzuat uyum çalışmalarının da mühendisler aleyhine sürdüğünün altını çizerek; “AB ve Gümrük
Birliği Anlaşmaları uyarınca yürütülen teknik mevzuat uyum
çalışmaları da ülkemiz mühendislerinin aleyhine sürdürülmektedir. Bu süreçte test, deney ve kalibrasyon laboratuvarları, belirli ürünlerin tip onayını ve uygunluğunu belirleyen
onaylanmış kuruluşlar ürünleri, kalite yönetim sistemlerini ve
personelin uzmanlığını belgeleyen belgeleme kuruluşları, piyasa gözetim kuruluşları, danışmanlık kuruluşları gibi birçok
organizasyon görev almaktadır. Avrupa Birliği, teknik mevzuat uyumunu tek yanlı bir baskı unsuru olarak kullanmakta,
ulusal kuruluşlarımızın onaylanmış kuruluş olma taleplerini

Halkın Sırtından Yüzde 47 Nema İle Para
Kazanılıyor
Üretimi ve yatırımı dışlayan bu politikalar sonucu dış borçların tutarının 226 milyar dolara ulaşarak, GSMH’ye oranının yüzde 50’ye yaklaştığını vurgulayan Koramaz, 35 milyar
dolara yaklaşan cari açığın ise yeni alınan dış borçlarla kapatıldığını belirtti. “Ülkemiz spekülatif sermayenin boyunduruğu altına sokulmuştur” diyen Koramaz, borsaya 1000
dolar olarak gelen paranın, hiçbir katma değer yaratmadan
bir yıl sonra 1,470 dolar olarak geri döndüğünü kaydetti.
“Yüksek faiz+değerli YTL” kıskacıyla halkın sırtından yüz-
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olduğunu ifade eden Koramaz, insanların üzerinde özgürlük ve gönenç içerisinde yaşayacağı başka bir Türkiye’nin
de mümkün olduğunu söyledi. Bunun
olması için bu ülkeyi yönetenlerin her
şeyden önce bütün bu olumsuz gidişin
nedeni olan küresel sermaye patentli
politikalardan vazgeçmeleri ve yüzlerini kendi halkına çevirmeleri gerektiğini
belirten Koramaz, “Yıllardır uluslararası
para kuruluşlarının güdümünde uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla;
üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi, insanı dışlayan uygulamalar terk edilmeli; planlama yönelimi benimsenmelidir” dedi. Yatırımların artırılması gereğine
de işaret eden Koramaz, özelleştirme uygulamalarıyla devletin küçültülmesi saplantısından vazgeçilmesi gerektiğini
vurguladı. Koramaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını
oturtan, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır. Böylesi bir
stratejide yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı; katma
değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar desteklenmelidir. Bu Kurultayda mesleki uygulama
alanlarınız ile ilgili sorunları, izlenen politikaların yanlışlık ve
eksikliklerini tespit ederken, Odamızı ve Odamızın eksikliklerini de açık yüreklilikle dile getirmenizi talep ediyoruz. Emin
olunuz ki, bu Kurultayda Oda çalışmalarına ilişkin dile getirilecek değerlendirme ve öneriler Oda çalışma programlarında
mutlaka yer alacaktır.”

geri çevirmektedir. Üreticilerimiz uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme
kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmakta ve bu alandaki
mühendislik hizmetleri de yurt dışından satın alınmaktadır.
Büyük bir kısmı endüstri ve işletme mühendisliği çalışma
alanına giren bu hizmetler için ödenecek rakamlar 10 milyar
dolarla ifade edilmektedir. Bu hizmetler ürünlerin temel teknik kriterleri karşılayacak şekilde tasarlanmasından, üretilmesinden uygunluk değerlendirilme süreçlerine kadar birçok
aşamayı kapsamaktadır. Hatta bazı ürün grupları için üçüncü
bir tarafın onay koşulu aranmaktadır. Bu süreçte de ülkemiz
mühendisleri devre dışı bırakılmakta, ülkenin mühendislik
altyapısı bitirilmekte ve tasfiye edilmektedir” dedi.
Devletin Küçültülmesi Saplantısından
Vazgeçilmeli
Türkiye’nin, halkın, mesleğin ve meslektaşlarının içinde bulunduğu bu olumsuzlukları aşmanın ve alt etmenin mümkün

VI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI
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çekleştirilmiştir.

kınma İçin Toplumsal Bilinçlendirmede EİM’lerin Rolü”
konulu bir panel; “KOBİ’lerde EİM’lerin Rolü”, “Üretimin

Kurultay etkinlikleri sırasında ortaya çıkan görüş ve öne-

Değişen ve Yenileşen Biçimi”, “İnsan Gücü Planlaması ve

riler doğrultusunda oluşturulan sonuç bildirgesi iki ana kı-

Yönetimi”, “Kurumsal Başarıda EİM’lerin Rolü” konulu 4

sımdan oluşmaktadır.

29

Oda’dan

TMMOB temel ilkeleri arasında yer alan, “ülke, kamu,
meslek ve meslektaş sorunlarının ayrılmazlığı” ilkesinden
yola çıkarak tüm endüstri ve işletme mühendislerini kucaklayabilen bir örgütlenme için yapılacak çalışmalar birinci kısımda dört başlıkta toplanmıştır.
İkinci kısımda ise endüstri ve işletme mühendislerinin ülke
ve dünya gündemi ile mesleğimize ilişkin görüşleri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
A- ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
(EİM) ÖRGÜTLENMESİ
• Meslek Dalı Komisyonlarının (MDK) oluşturulduğu
şubelerde mesleğe yönelik çalışmaların artırılması için
EİM teknik görevli istihdamı sağlanmalıdır.
• EİM’lerin yoğun olduğu bölgelerde Şube ve Oda yönetimlerinde EİM Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunması
teşvik edilmelidir.
• Odanın karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışı gereği her Şubenin EİM meslektaş toplantıları yapması
sağlanmalı, toplantıya Şube genelinde üye olsun/olma-

Endüstri Mühendisliği Dergisi’ne azami katkı sağlan-

sın tüm EİM’ler davet edilmelidir.

malıdır.
• EİM/MEDAK Bülteninin sürekliliği sağlanmalıdır.

• Şube Genel Kurullarından sonra EİM/MEDAK; EİM
Danışma Kurulunu toplamalı, izlenecek politika ve

• Mevcut “web” sitesinin daha işlevsel hale getirilmesi

yöntemler hakkında oluşturulacak önerileri Oda Ge-

sağlanmalıdır.

nel Kuruluna taşımalıdır.

• EİM alanında yayınların azlığı göz önüne alınarak, kitap

• Kurultaya hazırlık amacıyla MDK’lar tarafından çalış-

yayını konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

taylar gerçekleştirilmeli, kurultay oturumlarının belir-

• “EİM El Kitabı” basım hazırlıkları en kısa zamanda ta-

lenmesinde bu çalıştay konuları da esas alınmalıdır.

mamlanmalıdır.

• Oda üyesi olmayan endüstri ve işletme mühendisle-

• EİM konusundaki basılı kaynakların listesi çıkarılarak

rini Oda örgütlülüğüne kazandırmak amacıyla Oda

meslektaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.

içinde EİM alanlarına ilişkin eğitimlerin artırılması
sağlanmalıdır.

C- EİM YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Eğitimlerin programlarının standartlaştırılması için bu

• EİM’lere yönelik olarak Yetki Belgesi verilecek olan

eğitimler Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsa-

“Stratejik Planlama” ve “Yatırım Hizmetleri Yönetimi”

mında değerlendirilmelidir.

alanlarındaki mevcut yasa ve yönetmeliklere EİM’leri
yetkili kılacak düzenlemelerin eklenmesi için Oda ve

B- İLETİŞİM VE YAYIN

EİM/MEDAK tarafından girişimlerde bulunulmalıdır.

• Etkin işleyen bir MDK/MEDAK oluşumu ile mevcut
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• “Enerji Verimliliği” alanında hazırlanmakta olan ikincil

sal gelişmeden eşit pay almalarına önemli etkileri olabile-

mevzuatta “Enerji Verimliliği Uzmanlığı” hizmetinin

ceği bilinmelidir.

Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerince de ya-

EİM’ler karar süreçlerinde sadece raporlayan olarak görev

pılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

almamalı, yenilikçiliği karar ortamlarında işlevsel kılmalı-

• Yetki ve sorumluluk alanlarının artırılması konusunda

dır.

çalışmalar yürütülmeli, ilgili mevzuat üzerindeki çalışÜlkemizde özellikle son 25 yıldır uygulanan politikalarda

malar sürdürülmelidir.

üretim yerine rant ekonomisi, planlı, sürdürülebilir ve topD- ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE ODA İLİŞKİLERİ

lumun her kesimine erişebilen bir gelişme yerine başıboş ve

• Üniversitelerde Oda, EİM/MEDAK ve MDK’ların tanı-

adaletsiz bir yapılanmaya gidiş benimsenmektedir. Bilimsel

tımları yapılmalı, ortak programlar çerçevesinde üni-

gerçeklikten uzak, içi boşaltılmış “verimlilik” gibi gerekçe-

versitelerde “mühendislik etiği” alanında Oda tarafın-

lerle sadece borç ödemeye odaklanmış IMF reçeteleriyle

dan eğitim/seminer verilmesi sağlanmalıdır.

ekonomideki kamu kaynakları hızla eritilmektedir. Ekonomide gelişmiş kapitalist ülkelerde bile kamunun ağırlığı %

• Üniversitelerin EİM bölüm başkanları ile toplantılar dü-

32 ile % 62 arasında değişmekte iken; ülkemizde bu ora-

zenlenmeli, MMO’da EİM’lere yönelik olarak düzenle-

nın %20’lere düşmesi ülkemizi iç ve dış krizlere daha açık

necek meslek içi eğitimler konusunda üniversitelerin

hale getirmiş, ekonomimizin kırılganlığı artmıştır.

tam desteğini sağlamak için girişimlerde bulunulmalıdır.

Artan rekabet baskısı karşısında sermaye birikimi yetersiz,
kaynak sorunu yaşayan ülkemiz hizmet ve sanayi sektörle-

• KOBİ’lerde verimliliğin artırılması amacı ile gerek iş

ri, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak zorunda-

yerlerinin tarama süreçlerinde gerekse bu tarama sü-

dır. Bu gerçek hem EİM’lerin toplumsal sorumluluğunu ön

reci sonrası geliştirilecek projelerde, üniversite, sanayi

plana çıkarmakta, hem de kamu/özel tüm alanlarda EİM

ve Oda ilişkilerini oluşturacak girişimler, protokoller

uygulamalarının yaygınlaşmasını gerektirmektedir. Ülke

ve ilgili yönetmelik değişiklikleri gerçekleştirilmelidir.

kaynaklarının yönetimi ve etkin kullanılması, alınan karar-

KAMUOYUNA,

larda toplumsal kesimlerin ve sürdürülebilirliğin gözetilmesi konularında yapılacak çalışmalarda EİM’lerin görüş ve

Endüstri ve işletme mühendislikleri; bilimsel bilgiyi insan,

önerilerinin alınması sağlanmalıdır.

toplum ve ülke yararına dönüştüren mühendislik disiplinleri olarak ülkemizin altyapısında, sanayileşmesinde, tek-

Kamu ve özel tüm mal ve hizmet üretim alanlarında EİM

noloji üretiminde, yanlış yatırımların önlenerek ülke kay-

uygulamalarına yer verilmesini sağlayacak projeler destek-

naklarının üretken yatırımlara yönlendirilmesinde önemli

lenmeli, EİM istihdamını özendirecek düzenlemeler yapıl-

görevler üstlenmektedir.

malıdır.

EİM’ler fabrikaların ve işletmelerin içine mahkûm, günde-

Sonuç olarak, aydınlık ve üretken bir gelecek adına, ülke in-

lik işleyişi geliştirme uzmanları değillerdir. EİM’ler bütün-

sanının yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü olan

sel bakışlarıyla üretim faaliyetlerinin kurumlara, çalışanlara,

EİM mesleğinin örgütlü etkisini arttırmak için tüm meslek-

çevreye ve ülkeye katkısını anlamak ve değerlendirmekle

taşlarımızı Oda çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz.

doğrudan ilgililerdir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Toplumsal gelişmelerin sistem yaklaşımıyla incelenmesinin
insanlarımızın yaşam kalitesine, istihdamlarına ve toplum-
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