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V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK
TOPLANTISI YAPILDI
19 Þubat 2005 tarihinde etkinliðin Danýþmanlar ve Düzenleme Kurulu ortak toplantýsý K. Ereðli/Zonguldakda yapýldý.

Danýþmanlar Kurulu
Atýf METE
Ahmet NALCI
Dr. M. Zeki MAHMUTOÐLU
Mahmut KÝPER
Bülent PARLAMIÞ
Doç.Dr. Melih BAÞ
Dilek KURT
Nezih YAÞAR
Fadýl DEMÝREL
Prof.Dr. Nimetullah BURNAK
Prof.Dr. Gönül Yenersoy ERDOÐAN
Yrd.Doç.Dr. Serpil KARAKUÞ
Emin KAHYA

9-10 Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilecektir. MMO
Zonguldak Þubesi sekreteryalýðýnda Ereðli Demir ve
Çelik Fabrikalarý T.A.Þ (ERDEMÝR) Eðitim Merkezi'nde
(Kdz.Ereðli/Zonguldak) düzenlenecek olan V. Endüstri
- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý Danýþmanlar Kurulu,
Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinin bir
araya geldiði toplantý 19 Þubat 2005 Cumartesi günü
Kdz. Ereðli'de yapýldý. Toplantýya ülkemizin çeþitli
þehirlerinden (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Denizli, Adana,
Bursa, Eskiþehir, Samsun, Kastamonu, Kocaeli,
Adapazarý, Mersin, Zonguldak) 42 üye katýldý.

Zonguldak Þube
ERDEMÝR
ERDEMIR
TÜBÝTAK
Parlamýþ Tekstil
ORKUN Ltd.Þti.
MESS
Bilgievi Eðitim Yaz.
ERDEMÝR
Osmangazi Ünv.
Doðuþ Ünv.
Zonguldak K.Elmas Ünv.
Osmangazi Ünv.

Toplantýda; Yürütme Kurulu'nca kurultay faaliyetleri
kapsamýnda yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalara
iliþkin bilgiler aktarýlarak, IV. EÝM Kurultayý'nýn sonuç
bildirgesi katýlýmcýlarla paylaþýlýp, kurultay kapsamýnda
yapýlmasý planlanan çalýþtaylar, paneller, uzmanlýk
oturumlarý ve meslek yaþam öyküleri konusunda görüþ
alýþveriþinde bulunuldu. Ayrýca, ERDEMÝR ve Demir
Çelik Sektörü hakkýnda bilgilerin aktarýldýðý, ERDEMÝR
fabrikasýna bir gezi düzenlendi ve kurultayýn
düzenleneceði ERDEMÝR Eðitim Merkezi katýlýmcýlara
gönderildi.

Düzenleme Kurulu
Nergiz BÝLGÝN
Baki ÇINAR
Erdoðan GÜL
Nihat ANGI
Fatih KONYALIOÐLU
Tülay YENER
Ertuðrul KEMALOÐLU
M. Reha GÜLLÜ
Emre BAYRAT
Devrim YILDIRIM
Özgür YALÇINKAYA
Niyazi OÐUZ
Özgür AMANERÝ
Çaðýn KARAKOÇ
A. Nüzhet ALTUNÝÇ
Yrd Doç.Dr. Handan BAYCIK
Birhan ÞAHÝN

Merkez
Merkez
Ankara Þube
Ankara Þube
Denizli Þube
EÝM MEDAK
EÝM MEDAK
EÝM MEDAK
EÝM MEDAK
Ýstanbul Þube
Ýzmir Þube
Ýzmir Þube
Ýzmir Þube
Kocaeli Þube
Samsun Þube
Zonguldak Þube
Zonguldak Þube

Toplantý kurultay kapsamýnda yapýlacak faaliyetlere
iliþkin öneriler ile diðer öneriler olmak üzere iki baþlýk
altýnda yapýldý. Kurultayla ilgili görüþ ve önerilerde
bulunularak beklentiler dile getirildi.

Yürütme Kurulu
A.Sezai DEMÝREL, Önder ÖNER, Berk ONAY,
Sýtký KULOÐLU, Gökhan DABAN, Sonay ÇETÝNKAYA,
Ý.Anýl ÇOKGÜRSES, Suat ÖNDER, Ý.Yücel SEYREK
Zeynep MEÞE toplantýya katýldý.

Ýki yýlda bir ulusal ölçekte düzenlenmekte olan Endüstri
- Ýþletme Mühendisliði (EÝM) Kurultaylarýnýn beþincisi
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ULUSAL ÝKLÝMLENDÝRME SEMPOZYUMU VE SERGÝSÝ (ÝKLÝM 2005)
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
25-26-27 Þubat 2005 tarihlerinde Antalyada gerçekleþtirilen Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisj
(Ýklim 2005) Sonuç Bildirgesi aþaðýdaki gibidir.
Sektördeki ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %20

Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi (Ýklim
2005) 25-26-27 Þubat 2005 tarihleri arasýnda Makina
Mühendisleri Odasý adýna Antalya Þubesi
sekreteryalýðýnda Cam Piramit'te gerçekleþtirilmiþtir.
Sempozyum boyunca toplam sekiz oturumda 28 adet
bildiri sunulmuþtur. Sempozyum kapsamý içinde
"Ýklimlendirme (soðutma-ýsýtma-havalandýrma)
sistemlerinde karþýlaþýlan sorunlar, çözüm önerileri ve
enerji tasarrufu" konulu ve ilgili kesimlerin katýldýðý bir
panel gerçekleþtirilmiþtir. Sempozyum süresince 117
kayýtlý delege olmak üzere 2000'i aþkýn mühendis,
mimar, teknik eleman ile üniversite meslek yüksek okulu
ve meslek lisesi öðrencisi sempozyumu izlemiþ ve 75
firmanýn katýlýmý ile açýlan sergiyi 20.000 kiþi ziyaret
etmiþtir.

civarýndadýr. Yerli üretimin ulusal ve uluslararasý rekabet
ortamýnda etkinliðinin artýrýlmasý için AR-GE ve yüksek
üretim teknolojilerine yönelik yatýrýmlara destek
verilmesi devlet politikasý haline getirilmelidir.
 Yerli imalatta yerli ürün kullanma oraný % 52'dir.
Yerli imalatta kapasite kullanýmý ise % 72'dir. Ulusal
Sanayi Politikalarýmýzýn olmamasýndan dolayý,
firmalarýmýz yüksek oranda ithalata yönelmektedir.
Sektörün pazar hacmi bir milyar dört yüz milyon
civarýndadýr. Bu iç pazar talebini dokuz yüz on milyon
dolara (% 65'i) ithal ürünlerle karþýlanmaktadýr.
Ülkemizde iklimlendirmeye yönelik üretim kararlý bir
geliþme çizgisi göstermemiþtir. Planlý sanayi
politikalarýnýn olmamasý, ekonomik krizler, tutarsýz
ihracat ve ithalat politikalarý, yatýrým mallarý ithalatýnda
korumacýlýk faktörüne öncelik verilmemesi ve
yatýrýmlarda sektöre öncelik tanýnmamasý baþlýca
nedenleridir.

Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi'nde (Ýklim
2005) sunulan bildiriler, yapýlan tartýþmalar ve paneldeki
görüþ ve öneriler göz önüne alýnarak aþaðýdaki
sempozyum sonuçlarýnýn kamuoyuna açýklanmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr.

 Mesleðimizin ve Odamýzýn geleceðini belirleyen en
önemli etken üniversitelerimizde verilen mühendislik
eðitimidir. Mesleðimizin geleceðini belirleyen mühendislik
eðitim ve öðretime programlanýrken üniversitelerimizin
eðitiminin her aþamasýnda TMMOB'nin görüþleri
alýnmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki, üniversitelerimizin
yetiþtirdiði mühendis ve mimarlarý istihdam eden ve
istihdam edilmesi için öneriler sunan mesleki faaliyetleri

 Mesleki denetimin olmazsa olmaz koþulunun
"Uzmanlýk ve belgelendirme" olduðu bilinmelidir. Bu
anlamda meslek odalarýnýn kuruluþ yasalarýnýn verdiði
görev çerçevesinde, kamu yararýna, kamu adýna
sürdürdüðü üretim ve hizmetlerin kalitesinin
yükseltilmesi amacýyla, mesleki denetim hizmetlerinin
önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan
tüm engeller ve sýnýrlamalar kaldýrýlmalýdýr.

destekleyen, mesleki bilgilerinin geliþtirilmesi için
etkinlikler ortaya koyan TMMOB ve baðlý odalardýr.
Makina Mühendisleri Odasý ilgili bölümlerde verilen
eðitim ve öðretimin hakem ve denetleyicisi olmalýdýr.

 Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açýsýndan bir
ithalat cenneti haline gelmiþtir. Sektöre hizmet veren
firmalarýn %94 KOBÝ niteliðindeki firmalardýr.
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oluþturulmasý tek yanlý olarak engellenmektedir. Makina
Mühendisleri Odasýnýn iklimlendirme sektörünü
yakýndan ilgilendiren makina emniyet direktifi, basit
basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve gaz yakýtlý
sýcak su kazanlarý ve basýnçlý ekipmanlar konusunda
onaylanmýþ kuruluþ olmak için Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý'na yapmýþ olduðu baþvurular ivedilikle
sonuçlandýrýlmalý ve desteklenmelidir.

 Makina Mühendisleri Odasý'nýn "Uzmanlýk ve
Belgelendirme Yönetmeliði" kapsamýnda gerçekleþtirdiði
MÝEM çalýþmalarý geliþtirilerek sürdürülmelidir. Bu
çalýþmalarda üniversitelerin ve tesisat sektörünün desteði
arttýrýlmalýdýr.
 Sektörün ilgi sahasýndaki, insan saðlýðý ve yaþamý ile
bire bir ilgili hastahanelerimizin, yoðun bakým
ünitelerinin, karantina odalarýnýn ve ameliyathanelerin
hijyenik klima ve soðutma sistemlerinin nasýl olmasý
gerektiði hakkýnda yasalarýmýzdaki yönetmelik ve
denetim boþluðu acilen giderilmelidir. Makina
Mühendisleri Odasý bu konu ile ilgili mesleki denetim
(Kamusal denetim) yapmaya hazýrdýr. Bu alandaki
yasal boþluklar bir an önce giderilmelidir.

 Ülkemizde bina mekanik tesisatlarýnýn; sýhhi tesisat,
ýsýtma tesisatý, iklimlendirme tesisatý, yangýn vb.
uygulama projelerine uygun olarak yapýlmasýný
denetleme ve yapý kullaným izinlerini verme yetkisi,
yürürlükteki yasalarla yapý denetim kuruluþlarýna, yerel
yönetimlere ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda valiliklere
verilmiþtir. Ancak bu süreçlerde meslek odalarýnýn
dýþlanmasý nedeniyle, bütünlüklü bir denetim
yapýlamamaktadýr. Bunun sonucunu da, bedelini
depremlerde de gördüðümüz üzere çok aðýr sonuçlarla
yaþamaktayýz. Binalarda tesisat hizmetlerinin bilimsel
teknik esaslara, saðlýk kurallarýna uygun olarak yapýlmasý
güvenli, çaðdaþ konutlar için yerel ve merkezi yönetimler
ile meslek odalarýnýn koordinasyon içerisinde
çalýþabilmesi için, gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Ýmar Yasasý ve Yapý Denetim Yasasý yeniden
düzenlenmelidir.

 Soðutma sistemlerinde kullanýlan ve ozon tabakasýna
zarar vererek yaþam kalitesini düþüren, zararlý çevresel
etkilere sahip küresel ýsýnmaya neden olarak Dünyamýza
zarar veren kloroflorokarbon (CFC) ve
hidrokloroflorokarbon (HCFC)'lu soðutucu akýþkanlarýn
kullanýlmamasý için uluslar arasý anlaþmalara imza atan
ülkemizin, bu anlaþmalarýn gereklerine uygun hareket
etmesi ve sektörün de söz konusu soðutucu akýþkanlarý
ivedilikle terk etmesi insan olmanýn da bir gereðidir.
 Ýklimlendirme projelerinin minimum maliyet ve
maksimum faydanýn esas alýnarak yapýlmasý enerji
ekonomisi bakýmýndan da, maksimum fayda
saðlayacaktýr.

Ülkemiz insanýnýn çaðdaþ, planlý, saðlýklý, güvenli,
üretkenlik koþullarýnda yaþamasý amacýný güden, yaþam
kalitesini arttýran, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini
tartýþmayý, turizm, inþaat, otomotiv, tarým, saðlýk,
ameliyathane vb. birçok alanda yoðun olarak kullanýlan
iklimlendirme sistemleri hakkýnda konunun deðiþik
boyutlarýyla incelenmesi ve tartýþýlmasý amacýný güden
Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi'nin (ÝKLÝM
2005) gerçekleþmesi için destek veren tüm kurum ve
kuruluþlara teþekkür ederiz.

 Projeci, uygulayýcý ve teknik uygulama sorumluluðu
vasýflarýný taþýyan meslektaþlarýmýzýn kullanacaklarý
cihazlarýn satýþ sonrasý bakým-onarým, servis
hizmetlerinin verilmesi gerekliliðini göz önüne alarak
tesisler oluþturulmalýdýr.
 AB Teknik mevzuatý uyum çerçevesinde üretici
firmalarýmýz yurt içine de ürün arz etmek için
belgelendirme hizmetlerini AB test ve belgelendirme
kuruluþlarýna yaptýrmak zorunda kalmaktadýrlar. Bu
konudaki mühendislik hizmetleri yurt dýþýndan satýn
alýnmakta, ulusal kalite deðerlendirme kuruluþlarýmýzýn

Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi'nin niteliði
ve niceliðiyle çaðdaþ, demokratik, sanayileþen, üreten
bir Türkiye yaratýlmasý sürecine katkýda bulunacaðý
inancýyla yaþama geçirilmesinin takipçisi olacaðýmýzý
Kamuoyuna bildiririz.

32

Odadan

ÖÐRENCÝ ÜYE KURULTAYI 2005 SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
12-13 Mart 2005 tarihlerinde Ankarada 3200 öðrenci üyenin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Öðrenci Üye Kurultayý
2005in Sonuç Bildirgesi aþaðýda açýklanmýþtýr.
Mühendislikte ve Eðitimde Yeniden Yapýlanma,
Ýþsizlik ve Ýstihdam, Mühendislik ve Etik, Mühendisliðin
Toplumsal Sorumluluðu ve Örgütlenme alt
baþlýklarýyla Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakýr, Edirne, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri,
Kocaeli, Mersin, Trabzon ve Zonguldak Þubelerinde
toplam 15 bölgedeki yerel kurultaylarda tartýþarak
oluþturduðumuz görüþleri Kurultayýmýzda
ortaklaþtýrdýk.
12/13 Mart 2005 tarihinde 18 þube, 45
üniversiteden 3200 öðrenci üyenin katýlýmýyla
"Mühendislik Eðitiminin Sorunlarý ve Mühendisliðin
Geleceði" konu baþlýðýnda gerçekleþtirdiðimiz öðrenci
üye kurultayýnýn sonuç bildirgesini kamuoyuna ve
ilgililere duyuruyoruz.
Neo-liberal küreselleþme ideolojisinin toplumsal ve
kamusal alanlarý yeniden tanýmlayarak, bu alanlarý
bireysel yarar ve piyasa süreçlerine baðlý kýlmasý,
toplumsal iliþkilerin tümünü etkilediði gibi eðitim alanýný
da etkilemiþtir. Sermayenin önemli yatýrým
alanlarýndan biri olan eðitim, kapitalist iliþkiler içerisine
alýnmakta ya da diðer bir deyiþle bir bütün olarak
eðitim sistemi metalaþtýrýlmaktadýr.
Mühendislik eðitimi piyasaya uyum için giderek
bilimsel içeriðinden yalýtýlmakta ve köþe dönmeci
"pragmatik" düþünce yöntemine indirgenmektedir.
Ezberci anlayýþ sonucu öðrenci üzerine bilgi yýðýný
yapýlmakta, düþünmeyen ve sorgulamayan, edilgen
bir insan tipi yaratýlmak istenmektedir. Kapitalizm
sürekliliðini bilimsel düþüncenin tarihsel geliþimine
direnç oluþturarak saðlar. AB'ye uyum süreci adýna
eðitime dayatýlanlar mevcut yapýyý iyileþtirmeye deðil
karmaþayý artýrmaya ve þirketleþen üniversite
anlayýþýnýn geliþmesine sebep olmaktadýr.
Akreditasyon, teknokentler, KOSGEB'ler bilimin

toplum yararýna geliþmesine deðil, þirketleþen
üniversitelerin pazar içinde rekabet gücünün artmasýna
hizmet etmektedir.
Eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý sýrasýnda
öðrenciler ve öðretim görevlileri söz sahibi olamamakta,
programlar üniversitelere göre merkezi idarenin
denetiminde yapýlmakta ve farklýlýklar ortaya
çýkmaktadýr. Eðitim sistemimiz bu programlarla,
aðýrlýklý olarak teorik düzeyde kalmakta, halkýn
ihtiyaçlarýndan ve güncellikten uzak, öðrencileri
ezberciliðe iten bir hal almaktadýr. Kaliteli ve yeterli
sayýda öðretim elemaný sayýsýnýn azlýðý eðitim kalitesini
düþürmektedir. Ekonomik koþullarýn kötü olmasý,
öðretim elemanlarýnýn ek iþlerle uðraþmasýna ya da
performans düþüklüðüne neden olmaktadýr. Diðer
yandan da öðretim görevlilerinin bilimsel araþtýrmalara
harcamasý gereken zamanlarýný, yaþamsal kaygýlarla
sahip olduklarý bilgi birikimlerini sermayenin hizmetine
sunmasýna yol açmaktadýr.
Bu eðitim sürecinden geçen öðrenciler ise
mezuniyetlerinin ardýndan iþsizlikle karþý karþýya kalmýþ,
iþ bulabilenlerinden ise kuralsýzlaþtýrýlmýþ (esnek)
çalýþma koþullarýnda, insana ve doðaya karþý suç
iþleyerek çalýþmalarý istenmiþtir. Bugün pek çok
mühendis, mühendislik eðitimi almasýna raðmen asgari
ücrette sigortasýz, iþçi statüsünde çalýþmaktadýr. Bugün
mühendis egemen güçlerin sistemlerini sürdürmek ve
karlarýný arttýrmak için izlenen politikalar sonucunda
yoksullaþmakta ve iþçileþmektedir. Bununla birlikte
teknolojik geliþmelere karþýn çalýþma koþullarýnýn
emekten yana iyileþtirilmemesi KÝT'lerin özelleþtirilmesi
veya kapatýlmasý, mühendislerin iþsizleþmesinin
nedenlerindendir. Ülkemizde siyasal iktidarlarýn yýllardýr
uyguladýklarý politikalar sonucunda yatýrýmlar
durdurulmuþ, sanayileþmeden ve mühendisinden
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Odamýz, toplumu bilimsel akýl yönünde
dönüþtürmenin ve geliþtirmenin bir aracý olarak
çalýþmaktadýr. Bu anlayýþla biz Makina Mühendisleri
Odasý öðrenci üyeleri olarak taleplerimizi kamuoyuna
duyuruyoruz.

vazgeçmiþtir.
Bu
da
mühendisleri
taþeronlaþtýrmaktadýr.
Mühendis iþ yaþamýnda toplumun çýkarýna olanla
olmayan arasýnda bir seçim yapmak durumunda
kalacak ve burada onurlu bir tercih yapmasý
beklenecektir. Ama sistemin þartlarý altýnda ezilme
tehlikesi, iþsiz kalma ya da toplumsal statüsünü
kaybetme riski demoklesin kýlýcý gibi baþýnda
sallanacaktýr. Bugün etik kurallarý olarak ortaya
çýkarýlan tüm kurallar çeliþkilidir. Üretim toplum için
yapýlmadýðý sürece bu çeliþkinin ortadan kalkmasý
imkansýzdýr. Bu noktada bireysel etik kurallara uyma
kaygýsý yeterli deðildir. Toplumsal bir dönüþüm
gerektiði apaçýk ortadadýr. Bunun için ise mühendisin
en baþta örgütlenmesi gerekmektedir.
Bütün bunlara karþý durmak, mühendislik ve
mimarlýk meslek mensuplarýnýn ortak gereksinmelerini
karþýlamak, mesleki etkinlikleri kolaylaþtýrmak,
mesleðin genel yararlara uygun olarak geliþmesini
saðlamak, meslek mensuplarýnýn birbirleriyle ve halkla
olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak
üzere, meslek disiplinini ve ahlakýný korumak; kamunun
ve ülkenin çýkarlarýnýn korunmasýnda, yurdun doðal
kaynaklarýnýn bulunmasýnda, korunmasýnda ve
iþletilmesinde, çevre ve tarihi deðerlerin ve kültürel
mirasýn korunmasýnda, tarýmsal ve sýnai üretimin
artýrýlmasýnda, ülkenin sanatsal ve kültürel
kalkýnmasýnda gerekli gördüðü tüm giriþim ve
etkinliklerde bulunmak için örgütlenerek mücadele
içerisinde olmalýdýr. Örgütlenmiþ bir mühendis
sorumluluk duygusu taþýr ve birey olduðunun
bilincindedir. Topluma yararlý olmak ister. Diðer
bilimlerle koordineli bir bilgi alýþveriþi içerisinde
bulunur. Teknik eksikliklere karþý sistemli bir þekilde
çözümler arar ve üretir. Çok yönlü düþünen ve etkileþen
mühendis olarak konumlanýr. Böylelikle mühendislik
eðitimindeki organizasyonlar daha hýzlý ve saðlýklý
yürütülür; bilgiye daha hýzlý yaklaþýlýr. Mühendislik
eðitimindeki sorunlara karþý hýzlý yan yana geliþlerle
çözüm üretir.

1.

2.

3.

4.

5.
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Taleplerimiz
Üniversitelerimizde 12 Eylül hukukundan
günümüze kalan ve uygulanan YÖK sisteminin
eðitim modeli açýsýndan verimli olmadýðý tüm
toplum kesimlerinde genel bir kabul görmektedir.
YÖK kaldýrýlmalý, YÖK'ün baský ve yýldýrma
yöntemi olarak uyguladýðý tüm soruþturmalar,
okuldan atmalar ve sürgünler geri alýnmalý,
Yönetmelikler iptal edilmelidir. Özerk, demokratik,
katýlýmcý bir üniversite sistemi hayata geçirilmelidir.
Üniversitelerin karar mekanizmalarý demokratik bir
iþleyiþe açýk olmalýdýr.Üniversitede söz, yetki, karar
üniversitelerin bileþenleri olan öðrenciler,
akademisyenler ve üniversite emekçilerine
verilmelidir.
Küreselleþme doðrultusunda sermaye isteklerine
göre üniversitelerimizin yeniden yapýlandýrýlmasýna
son verilmelidir. Özelleþtirmeden vazgeçilmeli,
Sermaye çevrelerine üniversitenin hiçbir organýnda
yer verilmemeli, bilimi sermayenin tekeline sunan
teknopark, teknokent gibi uygulamalar son
bulmalýdýr.
Anayasal bir hak olan parasýz eðitim her an çeþitli
saldýrýlara uðramaktadýr. Öðrenciyi müþteri olarak
konumlandýran, okullarýmýzý ticarethaneye çeviren
tüm uygulamalara son verilmelidir. Harç, ikinci
öðretim, yaz okulu, öðrenci belgesi, transkript gibi
paralý uygulamalar kaldýrýlmalýdýr. Üniversitedeki
tüm öðretim ve sosyal haklar parasýz hale
getirilmelidir. Bütçeden eðitime ayrýlan pay
mutlaka arttýrýlmalýdýr.
Her düzeyde, bölge farký gözetmeksizin eþit,
parasýz, demokratik, bilimsel eðitim verilmeli;
yabancý dilde öðrenime son verilerek anadilde
eðitim hakký tanýnmalýdýr. Ýdeolojik kaygýlarla
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Üretimin artmasýyla istihdamýn da artacaðýna dair
egemen söyleme raðmen çalýþma koþullarýnda
iyileþme olmamýþ, iþsizlik giderek artmýþtýr.
Mühendislerin çalýþma koþullarý iyileþtirilmeli,
MMO da izlediði politikalarla bu konuda emeðin
yanýnda yer almaya devam etmelidir.
14. Özelleþtirmeler son bulmalý, AB'ye uyum adý
altýnda çýkarýlan kölelik yasalarý iptal edilmelidir.
TMMOB özelleþtirme uygulamalara direnen
iþçilerinin yanýnda olmaya devam etmelidir.
15. Ülkemizdeki demokratik kitle örgütleri özellikle de
TMMOB'ye baðlý odalar çalýþma yürüttükleri
alanlarda öðrenciler ve toplumun diðer kesimleri
ile ortaklaþa çalýþmalarýný arttýrmalýdýr.
16. Odamýz varolan öðrenci sorunlarýna eðilirken,
eðitim sistemini kuþatan neo-liberal politikalara
ve onlarýn olumsuz yansýmalarýna alternatif
çözümler üreten, tartýþan bir öðrenci örgütlülüðünü
daha da geliþtirmelidir. Örgütlülüðümüz bilgiyi
piyasa deðerine ve sermayenin mantýðýna terk eden
neo-liberal saldýrý karþýsýnda bilginin ve eðitimin
demokratikleþtirilmesi ve kamusallaþtýrýlmasýnýn
gerekliliðine dair çalýþmalarda yer almalýdýr.
17. Her türlü gizli - açýk emperyalist anlaþmalar iptal
edilmelidir. DTÖ,GATS, MAI, MIGA ve Tahkim
yasalarý geri çekilmelidir. NATO daðýtýlmalýdýr. Her
türlü emperyalist çýkarlarý koruyan birlikler
daðýtýlmalý, halklarýn çýkarlarýný gözeten politikalar
hayata geçirtilerek AB'ye hayýr denmelidir.
TMMOB ve Odamýz bu doðrultuda etkin
çalýþmalar yürütmelidir.

niteliksiz, alt yapýsý eksik üniversite açýlmasý
uygulamalarýna son verilmeli, bilimsel ilkelere göre
eðitim verilmelidir.
Sorgulayan, özgür düþünen ve bilimsel olarak
geliþen bir üniversite kimliði için ezberci ve baskýcý
eðitimden vazgeçilmelidir. Uygulamalý ders sayýsý
ve laboratuvarlar artýrýlmalýdýr.
Üniversitelerde barýnma ve beslenme sorununu
giderecek yapýlanmalar hayata geçirilmeli her
öðrenci saðlýklý beslenme ve barýnma hakkýna sahip
olmalýdýr. Öðrenci saðlýk sigortasý hakkýný
kazanmalýdýr .
Üniversite eðitimi ve öðretimi için öðrenci, öðretim
elemaný ve eðitim konusundaki meslek örgütleri
bir araya gelerek genel bir toplumsal konsensüsle
yeni bir eðitim modeli hazýrlamalýdýrlar.
Mühendislik eðitimi ve öðretimi programlanýrken
mutlaka TMMOB'nin görüþleri alýnmalýdýr.
Eðitim sistemindeki çarpýklýklarýn eseri olarak
gördüðümüz ve uygulanmaya çalýþýlan yetkin,
yeterli mühendis vb. uygulamalarýn yerine Odanýn
ve TMMOB'nin mühendislik eðitiminde organik bir
görev üstlenmesi ve bu konularýn özgür platformlar
oluþturularak tartýþýlmasý saðlanmalýdýr.
Stajyer alan firmalar üniversiteler tarafýndan
denetlenmeli ve stajerlere mesleki bilgilerin
aktarýlmasý saðlanmalýdýr. Odamýzýn denetimi ve
üniversitelerin yürütücülüðünde öðrencilere staj
imkanlarý saðlanmalýdýr. Ýþletmelerin geleceðin
mühendislerine yetenekleri doðrultusunda,
mühendislikle ilgili görev ve sorumluluk verilmeleri
saðlanmalýdýr.
Ýnsanlar okula baþlama yaþýndan itibaren
yetenekleri açýða çýkarýlarak eðitilmeli ve
yönlendirilmelidirler. Meslek liseleri, lise ve
üniversiteler topluma ara eleman yetiþtirecek
tarzda düzenlenmelidir.
Mühendislik öðrencilerinin çalýþma alanlarý ve
toplumsal yaþamla baðlarýný arttýracak
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

Sonuç olarak
-
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Bizler;
TMMOB Mühendislik Mimarlýk Kurultayý'nda ifade
edildiði gibi "TMMOB ve Odalarý; gerek Dünya
Ticaret Örgütü gerekse Avrupa Birliði (Gümrük
Birliði) kanallarýndan gelen teknik ve mesleki
mevzuat uyarýnca mühendislik/mimarlýk meslek
alanlarýnýn düzenlenmesine dönük uyumlaþtýrma
(emperyalist/kapitalist iliþkilere tümüyle baðlanmak
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anlamýnda) çalýþmalarýna karþý durur, bu yönde
izlenen politika ve uygulamalar ile mücadele eder."
ilkesini benimsiyor ve bu kapsamda çalýþmalar
yürüteceðimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
Ýnsan hayatýnýn kâr oranlarý ile deðerlendirilmesini
doðru bulmuyoruz. Özelleþtirmelerin daha fazla
iþsizlik , daha aðýr çalýþma þartlarý,daha fazla
yoksulluk olduðunu biliyoruz. Bu yüzden; sömürü
odaklý tüm yerli ve yabancý sermaye topluluklarý
zenginliklerine zenginlik katsýn diye ortaya konan
tüm uygulamalara karþý çýkýyoruz. Vahþi ekonomi
politikalarý deðil, üretim ve adaletli paylaþým odaklý
politikalarý destekliyoruz.
Ýnsan hayatýnýn en yüce deðerlerden olduðunu

-

-

düþünüyoruz. Bu yüzden; silah tüccarlarý ve petrol
zenginleri kazanacak diye insanýn ve doðanýn
katledilmesine karþý çýkýyoruz. Kurþun deðil ekmek,
ölüm deðil yaþam, savaþ deðil barýþ istiyoruz.
- Üniversite içinden ve dýþýndan ellerinde satýrlarýyla,
silahlarýyla üniversitelere gelerek saldýrýlar
düzenleyen anlayýþý kýnýyor, her türlü faþist baskýlara
karþý direneceðimizi bir kez daha ilan ediyoruz.
Bunun için mühendislik yapmak, bunun için
üretmek istiyoruz.
YAÞASIN ÖZERK DEMOKRATÝK ÜNÝVERSÝTE
MÜCADELEMÝZ!
YAÞASIN BAÐIMSIZ SANAYÝLEÞEN DEMOKRATÝK
TÜRKÝYE!
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Gereðini bilgilerinize sunarým.

Odadan

Kongre-Kurultay-Sempozyum Takvimi
Etkinliði Düzenleyen

Etkinlik Adý

Etkinlik Tarihi

Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi

25-27 Þubat 2005

Antalya Þube

Öðrenci Üye Kurultayý 2005

12-13 Mart 2005

MMO Merkez

Marka Yönetimi Sempozyumu

14-15 Nisan 2005

Gaziantep Þube

III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi

29-30 Nisan 2005

Adana Þube

Uçak Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Kurultayý

7-8 Mayýs 2005

Ankara Þube

II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi

11-14 Mayýs 2005

Denizli Þube

Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

27-28 Mayýs 2005

Bursa Þube

II. Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

27-29 Mayýs 2005

Ýstanbul Þube

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Sempozyumu

3-4 Haziran 2005

Kayseri Þube

Güneþ Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

24-25 Haziran 2005

Mersin Þube

Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi

16-17 Eylül 2005

Konya Þube

Demir Çelik Kongresi

22-24 Eylül 2005

Zonguldak Þube

TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi

23-24 Eylül 2005

Diyarbakýr Þube

Ýþ Makinalarý Sempozyumu

29 Eylül-1 Ekim 2005

Ýstanbul Þube

Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Sanayi Kongresi ve Sergisi

30 Eylül - 2 Ekim 2005

Samsun Þube

Trakyada Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu

14-15 Ekim 2005

Edirne Þube

Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi

11-12 Kasým 2005

Gaziantep Þube

Kaynak Teknolojileri V. Ulusal Kongresi ve Sergisi

11-12 Kasým 2005

Kocaeli Þube

VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi

17-18 Kasým 2005

Eskiþehir Þube

TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu

18-19 Kasým 2005

Ankara Þube

Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi

23-26 Kasým 2005

Ýzmir Þube

Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi

1-4 Aralýk 2005

Ýzmir/Ýstanbul Þube

V. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý

9-10 Aralýk 2005

Zonguldak Þube

TMMOB Sanayi Kongresi

16-17 Aralýk 2005

MMO Merkez
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