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TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

TASLAĞI 
AMAÇ : 
Dünyada ki siyasal, ekonomik olayların Türkiye’ye yansıması, Türkiye’de genel 

durumun, sektör, üyeler ve halkımız üzerine etkileri, içinde bulunduğumuz durumun 

tespiti,  dünyaya ve Türkiye’ye bakışımız, genel politikalarımızın neler olması 

gerektiğini, oluşan koşullarda politik duruşumuz, bir program çerçevesinde ele alarak 

ilkeli ve zamanlı bir çalışmayı oturtmak, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bilgi ve belgeleri , üyelerimizle, sektörümüzle ve kamuoyu ile paylaşmak, birikimlerin 

gelecek döneme aktarılmasının sağlamaktır. Bu amaçla Türkiye’de gelişen olaylara 

anında müdahaleci  olmak, temel görüşlerimizi kamuoyuna açıklamaktır. Yapılacak 

olan çalışmaların takviminin izlenmesi ve değerlendirilmesini de ele almayı 

amaçlamaktadır. Takvime bağlanmış programlı çalışmalar sürekliliğin oturtulmasını 

ve çalışmalara meslektaşlarımızın katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

KAPSAM : 
Amaçlananlar doğrultusunda program belirli bir kapsam olarak başlatılacaktır. Ancak 

program kapsamının çemberi her an açık olacaktır. Gelişen olaylar ve ortaya çıkan 

gelişmelerle kapsama yeni eklemeler yapılacaktır. Sürekli eklemeler ileriye yönelik 

çalışmalar ve değerlendirmeler ile yeni gelişmelere karşı hazırlıklı olunacaktır.  

Programın kapsamı öncelikle çalışma anlayışımızı ele alacaktır. Dünyada genel bir 

değerlendirme ile başlayıp ortaya çıkan gruplaşmalar, birliktelikler, yeni oluşumlar ve 

Avrupa birliği tartışmalarına değinerek, Türkiye’ye yansımaları içinde bulunduğumuz 

siyasal,ekonomik durum, bu durumun örgütlenmemize yansıması, üyelerimiz ve 

meslektaşlarımız ile olan bağlarımıza etkileri ele alınacak, Sektörümüz üzerindeki 

etkilenmeler dünya ve ülkemiz genelinden değerlendirilecektir. Doğal kaynaklarımızın 

değerlendirilmesi.  Bu çalışmaların yürütülme biçimi, örgütlenmesi, paylaşılması ve 

takvim bağlanmasına yer verilecektir. 

Gelecek dönemler için çalışmaların alt yapısını hazırlamak program kapsamında yer 

alacaktır/ eklenecektir.  
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ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ 
 
KATILIM :  
Örgütlü katılımın olmadığı çalışmalar, ciltlerle  kitapları, projeleri eylemleri hazırlasa da 

havada kalan pratikte yaşamla buluşmayan çalışmalardır. Üretime katılmayan, eylemlerle 

özdeşleşmeyen, çalışmaları içselleştirmeyen, örgütsel yapı sanaldır. Örgüt adına yapılan 

çalışmalar, tabana yaymalı, tabandan tartışarak örgüt politikaları oluşturulmalıdır. Örgütsel 

yapıdan gelen ürünler hayata geçirilmelidir. Tartışmaların örgütte açılmasından 

kaçınılmamalıdır. Bunların yapılabilmesi katılımla söz konusudur.  

 

Katılım bölgesel çalışmaların ele alınması ile mümkün olabilir. Bu amaçla bölgesel çalışma 

önümüze konulacaktır.  

 

İşyeri temsilcilikleri; sadece temsili nitelikte olmayıp, örgütlenmenin ilk çekirdekleridir. Bu 

çekirdekler etrafında örgütlenmenin büyümesi için işyeri temsilcilikleri, yalnızca aidat 

toplayan, ajanda dağıtan bir konumda kalmamalıdır. İşyerinden ve ülke genelinden gelen her 

türlü sorun çözümünde ve üretimin içinde yer almalıdır.  

 

İş yeri temsilcisi olmayan yerlerde, meslektaşlarımızın bir araya gelişleri, tartışma ve 

bilgilenme ortamlarının sağlanması, bölgesel toplantılar organizasyonu ile  hedeflenmektedir.  

 

İş yerleri çalışmaları, komşu iş yerleri ve diğer meslek iş yeri temsilcilikleri ile  örgütsel 

bütünlüğe taşınacak ve katılımı artıracak biçimde sahiplenilecektir. İş yeri çalışmaları komşu 

iş yerlerine taşınarak, ortak sorunlarda ortak mücadele ve dayanışma hattı benimsenecektir. 

İş yerlerindeki diğer meslekten mühendislerle TMMOB örgütselliği sağlayacak çalışmalar 

amaçlanmaktadır. TMMOB örgütlülüğünün yaratılmasında, ülke ve bölge sorunları, 

meslektaş sorunları, konusunda üretim içinde olan iş yeri temsilcilikleri örgütlüğü ve katılımı 

sağlar.  

 

Çalışmalarda ülke genelini ilgilendiren değişik meslek örgütleri, yerel örgütlenmeler, 

dernekler, sendikalar, vs ile üretken bir plan yapılması öngörülmektedir. Her alanda ilgili 

örgütlenmeler ile tartışma, raporlandırma vs ürünlerin ortaya konması ve her türlü eylemsellik 

ve mücadeleyi ortaklaştırmak, dayanışmak ve paylaşmak hedeftir. 

   

Katılımın temeli aynı zamanda örgütlenmedir. Bu amaçla yeni iş yeri temsilcilikleri, il 

temsilcilikleri gerekli alt yapının sağlanması ile oluşturulması hedeflenirken, meslektaşların 

ortak sorunları yaşadıkları meslek kolu çalışanları ile birlikte, örgütlenmeleri öncelikli 
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olmalıdır. Meslektaşlarımızın sendikal alanlarda yer almaları desteklenirken, sendikal 

yaşamdaki baskı ve zorlamalara karşı meslektaşlar yalnız bırakılmayacaktır. 

 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki TMMOB üyelerinin %80’i ücretli çalışanlardan 

oluşmaktadır. Bu değerlendirme ön planda tutularak, ücretli çalışanların sorunları birinci 

öncelikli olmakla birlikte, katılımın ana elemanları da ücretli çalışan mühendisler olarak 

görülmektedir.  

 

Katılım üretimin temeli olarak algılanmakta ve katılımın sağlanmasında örgütlenme 

modellerinin önü açılması, dayanışmanın artırılması ile sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

Dünyadaki yaşananlar ve ülkemize yansımaları örgütleri atomize olmaya yöneltmiştir. Bu 

atomizeye karşı yeniden birleşme ön plana almış bulunuyoruz. Ortak sorunların olduğu 

sınıflarla dayanışmayı savunuyoruz.  

 

Şube, bölge, il ve işyeri temsilcilikleri ile çalışmalar koordinasyon içinde yürütülerek sürekli 

bilgi akışının sağlanması planlanacaktır. 

 

Danışma kurulları ve genel üye toplantıları ile sürekli bilgi akışının sağlanması ve örgütsel 

temel kararlarda örgüte danışılması olarak değerlendirilmesi hedeftir. 

 

Oda organlarına seçilenlerle TMMOB organlarına seçilenler arasında koordinasyon 

sağlanarak ortak çalışma koşulları yaratılacaktır. 

 

Üniversiteler temel örgütlenme alanı olarak görülmekte ve öğrencilere yönelik çalışmalarla 

örgütlü katılım içinde olmaları şimdiden ana hedefimizdir. 

 

ÜRETİM :  
Katılımın temel amacı üretkenliği yaratmaktır. Üretimin olmadığı çalışma alanları, içine 

kapanmaya,katılımın düşmesine neden olmaktadır. Üretimsizlik yeni açılımların önünü 

tıkamakta, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına engel olmakla birlikte örgütlülüğün atomize 

olmasına neden olmaktadır. 

 

Dünyadaki yaşananların Türkiye’ye, sektöre, meslektaşlara etkileri, halkın içine düştüğü 

durumdan ayrı olarak düşünülemez. Ortaya çıkan etkilerin sonuçlar ve  ürünler ile ortaya 

konulması yeni üretim ve örgütlenme alanlarının yaratılmasında basamak olur.  
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İş yerlerinden TMMOB'ne kadar her üretkenliğin önünü açacak çalışmalar hedeflenmektedir. 

Bu konuda katılımın olduğu alanlardan çıkan tartışmalar, veriler her türlü bilgiler,alan 

çalışmalarından gelen bilgiler, bilimsel ve teknik alanlardan gelen bilgiler, komisyon 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar raporlandırılmak suretiyle toplumun her kesimi ile 

paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Çalışmalardan sonuç alınıncaya ve ürün ortaya konuluncaya kadar vazgeçilmemesi hedef 

olmakla birlikte çalışmanın tıkanıklığı söz konu olsa bile en azından bu tıkanıklığın nedenini 

ortaya koyan bir sonuç çıkarılmalıdır.  

 

Üretkenlik yalnızca raporlandırma olarak görülmemelidir. Yapılacak çalışmalar yalnızca 

raporlandırılıp raflara kaldırılmayacaktır. Bu doğrultuda bir çok örnek yaşanmakla birlikte en 

önemlisi TMMOB örgütlülüğünün ele alındığı dünyaya ve ülkemize bakışımızın örgütsel 

alandan tartışılarak geldiği ve son olarak 1998 yılında karar altına alınan TMMOB 

DEMOKRASİ KURULTAYI KARARLARI örgüt tarafından yaşama geçirilmesine çalışılacaktır. 

Üretimdeki çalışma anlayışımız TMMOB Demokrasi Kurultayı Kararları örnek alınarak 

planlanacaktır.  

 

Üretim alanında geçmiş dönemlerin çalışmaları gözden geçirilerek Odamızın kuruluşundan 

bu yana alınan Genel Kurul Kararları, yapılan tespitler  çalışma alanımızın bir parçası olacak 

ve hayata geçirilmesi hedeflenecektir. Bu nedenle hazırlanan raporların topluma mal edilmesi 

ve alınan kararların hayata  geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu konuda her türlü eylemsellik, 

direniş, örgütlenme temel hak ve üretim alanı olarak görülmektedir. 

 

 

AÇIK BİLGİLENDİRME :  
Yapılan çalışmalar katılımcı ve üretken olmanın yanında, açık ve bilgilendirici olacaktır. 

Çalışmaların her aşamasında üyelere bilgi aktarımı planlanacak, toplumsal olaylarda toplumu 

bilgilendirecek çalışmalara yön verilecektir. Toplumun ve üyelerimizin bilgilendirilmesinde 

oda yayın organları dışında, görsel işitsel ve yazılı basının her alanından yararlanmak söz 

konusu olacaktır. 

 

Bilgi çağı denilerek, bilgilerin yalnızca kar amaçlı meta haline getirilmesi, bilgilenme 

süreçlerini tıkamıştır. Toplumlar bilgiye ulaşıyor görünse de, temel olarak toplumları 

ilgilendiren bilgilerin saklı olduğu, onlarla ilgili alınan kararlar konusunda herhangi bir bilgiye 

ulaşmaları söz konusu olmamakla birlikte bu kararların ticari sır olarak saklandığı bir 

dönemdeyiz. Bu yapılaşmaya karşı mücadele verilirken toplumu ve meslektaşlarımızı 
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ilgilendiren her türlü çalışmada, aşamalı olarak bilgilendirme kanallarının kullanımı 

programlanarak hayat geçirilmesi hedef olarak önümüzde durmaktadır. 

 

Bilgilendirmenin en önemli alanı karşılıklı tartışmalarla ve yüz yüze yapılanı olarak 

görülmektedir. Bu amaçla yapılacak bilgilendirmelerin bölgesel, işyeri, üye ve danışma 

toplantıları hedeflenerek yapılması öngörülmektedir. 

 

Çalışmalara üyelerin katılımı ve bilgilenmesinin önü her zaman açık  olacaktır. Gelecek olan 

çalışma önerileri değerlendirilerek programa eklenmesi sağlanacaktır.  

  

GENEL DEĞERLENDİRME 
 

DÜNYA : 
''Dünyanın felakete gidişi, korku filmlerindeki uçağın dağın tepesine hızla yaklaşması 
gibidir. Pilot vites koluyla boğuşur ve kol hareket etmemekte ısrar ederken, dağın bir 
duvara benzeyen görüntüsü hızla yaklaşmaktadır. Oysa gerçek hayattaki kontrol 
mekanizmaları hareket edebilir. Kıpırdamamakta ısrar eden, pilotlardır. Dağın 
yüzeyinin yaklaşmakta olduğunu görür ve önlemek için mümkün olan her şeyi 
yaptıklarını söylerler. Her şeyi, evet; hepimizi felakete götüren maksimum ekonomik 
büyüme ve maksimum rekabet yolundan dönmekten başka her şeyi.''1 
 

Yoksulluk, gelir ve mal varlığı ile ilgilidir ama yalnız bunlar değildir. Sağlık ortalama ömür 

süresi , beslenme, barınma, eğitim, güvenlik, yaşam kaynaklarına erişebilme (su, enerji, 

temiz ve sağlıklı çevre vs) gibi yaşam standartları ile iç içedir.  

 

Dünya çeşitli krizlerle sarsılmasına rağmen, hükümetler yada dünya sistemini elinde 

bulunduranlar bunları görmezden gelerek, her şey yolunda gibi çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Yukarıda tanımladığımız yoksulluk giderek artmaktadır. Doğal kaynaklar 

bir kesimin eline geçerken, yaşamsal kaynaklar (hava, su ,toprak , çevre)  kirlenerek yok 

olmaktadır. Dünyanın küreselleştiği ve yoksulluğun ortadan kalktığı, ulaşılamayan yer 

kalmadığı belirtilmesine rağmen, milyonlarca insanın bu yıl içerisinde açlıktan ölmesi 

beklenmekte. Bir o kadar insanında bulaşıcı hastalıktan kaybı söz konusudur.  

 

Diğer yandan etnik dini ve terör suçlaması ile her gün şiddetli saldırı ve çatışmalar 

yaşanmaktadır. 
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Emperyalist kapitalist sistem, hayatımızı isim değiştirerek ve yeni kurumlar oluşturarak daha 

ağır etkileyerek uygulamalarını sürdürmekte, kurum ve kuruluşları ile dünyanın her yanına 

yerleşmiş konuma gelmiştir.  

 

Bilimsel çalışmalar denetim altında tutularak teknolojik gelişmenin hizmetine açılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler insan yaşamını kolaylaştırmak yerine daha çok kazanç sağlayacak 

koşullarda denetim altında tutulmaktadır. Aynı koşullarda bilimsel çalışmalarda teknolojik 

gelişmelerin denetim süreçlerine girmiştir. Kazanç amaçlı teknolojik uygulamalar yönelik 

çalışmalar desteklenmektedir. İleri teknoloji uygulama laboratuarları, teknoloji parkları büyük 

yatırımlarla gizli ve kontrol altında çalıştırılmaktadır. Bilgi dünyayı yönlendiren güçler elinde 

toplanmakta ve kazanç amaçlı yatırımları için kullanmaktadır.  

 

Bilim ve teknik insanların daha rahat yaşam koşulları sağlaması amacı ile gelişmesi 

gerekirken, daha çok askeri amaçlı olarak gelişmiştir. Dünyayı askeri güçle yönlendirme ve 

sahip olmak amacından kaynaklanmıştır.  Ancak bugün yalnızca askeri alandan dünyayı 

yönlendirmek mümkün olmamakla birlikte, teknoloji ve bilimsel alanın denetimde tutulması ile 

ekonominin kontrolü söz konusudur.  Ekonominin elde tutulması ile dünyanın yönlendirilmesi 

daha kolay olmuştur.  

 

Bilim ve teknoloji kontrol altında tutularak hem askeri alanda hem de ekonomik alanda dünya 

büyük şirketlerin yada kontrol ettikleri devletlerin denetimi altına girmiştir. Bugün ABD, 

şirketlerin devleti olarak anılmakla kalmamakta, büyük silah şirketlerinin denetiminde kararlar 

alıp dünyada uygulamaya koymaya çalışmaktadır.  

 

Teknolojik gelişmelerin her alanda kullanılır olması ve ekonomik süreçlerin iç içe geçmiş 

olmasından kaynaklı, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olaylar, kısa sürede bütün 

ülkeleri aynı anda etkiler konuma gelmiştir. Yaşanan ekonomik süreçler hem iç içe geçmiş 

hem de bazı guruplaşmaların denetimine girmiştir. Dünya üretiminin %85’i, % 12-15 gibi bir 

güç tarafından kontrol edilmektedir. Bu güç çeşitli yapılanmaları oluşturarak, hukuksal 

altyapısını da oluşturmaktadır. Devletler üzerinde baskılar uygulayarak çeşitli anlaşmalar 

imzalatılmakta ve bu anlaşmalar ile kendi denetimi içinde davaların yürütülmesini 

sağlamaktadırlar. Bu kurumlar ilk ortaya çıkışından bu yana çeşitli yapılanmalar içinde 

olmasına rağmen, oligopol yapıda olan firmaların istemleri doğrultusunda karar 

mekanizmalarını işletmektedirler. Bu yapıların isteği dışındaki uygulamalar da gerektiğinde 

askeri güç kullanımı söz konusu olabilmektedir.  
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Dünya Ticaret Örgütü ( WTO ), NATO, 

Avrupa Birliği yapılanmaları kısaca kapitalizmin kaleleri olarak adlandırılmaktadır. Bu 

örgütlenmelerle emperyalist kapitalist şirketler dünya ekonomisini ve yönetimini ellerinde 

tutmaktadırlar. 

 

Dünya ekonomisinin gelirleri, üretim süreçlerinin kontrol altına alınması ve kağıt, manyetik 

alan ekonomisi ile (borsa-faiz-serbest dolaşımlarla) bir bölgeden diğer bir bölgeye kolayca 

aktarılabilmektedir. Bu konularda ülke yerellerindeki kontrol mekanizmaları ortadan kalkmış 

durumdadır. Bu yolla ülkelerin ekonomileri anında yerle bir edilmekte ve yıllarca emekle elde 

edilen birikimler, oyunlarla başka yerlere aktarılmakta ve tanımlanan kalelerle de kontrol 

altında tutulmaktadır.  

  

Bu kontrollerin artırılması ve garanti altında tutulması için yeni anlaşmalar konulmaktadır. 

Çok taraflı yatırım anlaşmaları, yatırımların sigorta altına alınması, uluslararası anlaşmazlık 

mahkemeleri, serbest ticaret anlaşmaları (MAİ MİGA TAHKİM) gibi bir çok uyum yasası ve 

anlaşması ile yerel yasalar geçersizleştirilerek, kapitalizmin örgütlenmelerinin denetimine 

alınmaktadır. Toplumların egemenlik hakları ellerinden alınmış duruma gelmektedir.  

 

Dünya ekonomisini kontrol altında bulunduran, kapitalist yapılanmalar, dünyada değişik 

zamanlarda ekonomik krizler yaratarak , kendilerine yeni açılımlar yaratmaktadırlar. Her kriz 

sonrası fakir ülkeler daha fakirleşirken, yeni fakir ülkeler doğmaktadır. Aynı zamanda ileri 

kapitalist ülkeler ve onları denetiminde tutan oligopol yapılar ekonomik olarak daha da 

büyürler. Bütün bu olaylara karşı yerel tepkilerin önünü kesmek için kendi yaratmış oldukları 

ekonomik krizler bahane gösterilmektedir. Bu amaçla dünyada yakın bir zamanda yeni bir 

ekonomik krizin yaratılması söz konusudur. 

 

Dünyada bilim ve teknolojide olduğu gibi  doğal kaynaklar, enerji, tarım ürünleri gibi bir çok 

alanda kontrol mekanizmaları yaratılmaktadır. Bu yöntemlerle de bir çok ülke kaynağı ileri 

kapitalist ülke şirketlerinin denetimine geçmesi sağlanmakta ve planlanmaktadır. 

 

Dünya metal maden üretiminin % 50 si  çeşitli ülkelerde, çeşitli şirketlerle birlikte oligopol 

yapılanmaların elindedir. Bu durum değerli metallerde % 100 e varacak boyutlardadır. Bazı 

yapılanmalar ki, bunlar DTÖ nün gündemini ve alınması gereken kararları baskı ile 

çıkartabilen büyük şirketler hem tarım hem enerji ve hem de metalurji alanında faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. Yıllık ciroları da dünyanın yarıdan fazla ülkesindeki GSMH dan fazladır. 

Hatta yıllık ciroları 10 ülkenin GSMH sının toplamından fazla olmaktadır. 
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Temel anlaşmalar ve baskı gruplarının yanında yerel tepkilere karşı ayrıca güç kullanımı söz 

konusu olmaktadır. Bu güç ya kendi devleti aracılığı ile ya etnik ve dinsel çatışmalar 

çıkartılarak yada direkt olarak kendi güçlerince uygulanması söz konusudur. Yani başta 

sözünü ettiğimiz askeri güç ortaya çıkmaktadır. Yerel hükümetlerle iç baskıların yapılabildiği 

yerlerde yasal düzenlemeler ve iç şiddetle çözüm aranmakta, karşı olan hükümetlere karşı iç 

isyanlar organize edilmekte, başarılamadığı anda da dışarıdan askeri güç 

kullanılabilmektedir. Bir nevi saldırı organize edilmektedir. 

 

Yapılan saldırıların dünyanın başka yerlerinde haklı gösterilmesi ve destek alınabilmesi için 

11 Eylül gibi çeşitli olaylar dünyanın gündemine getirilmektedir. Bu tür olaylar sonrası işgaller 

bütün dünyanın gözü önünde yapılabilmektedir. Bunun gibi binlerce yıldır Filistin 

topraklarında kan ve göz yaşı eksik olmamaktadır. 

 

Programlı olarak 1800 yılların başından başlayıp aynı yüzyılın sonuna doğru açıkça ortaya 

çıkan, Filistin topraklarına yönelik, İngiliz politikaları, çeşitli imtiyazlarla I. Paylaşım savaşına 

kadar sürmüştür.  II. Paylaşım savaşında Nazilerin Yahudileri katletmelerini organize edenler, 

Filistin Toprakları'nda İsrail Devleti'nin kurulmasını destekleyip finanse etmişlerdir. İsrail  ABD 

nin ve İngiliz Kraliyeti'nin  Ortadoğu bekçisi olarak  tarihte yerini almıştır. II. Paylaşım 

savaşında Nazilerin Yahudilere yaptığını bugün İsrail  daha sert olarak Filistinlilere 

yapmaktadır. 

 

Savaşların yalnızca bir takım bahanelerle, emperyalist ve kapitalist devletlere hizmet 

etmekten başka bir şey olmadığı tarih boyunca görülmüştür. Hatırlanmasında yarar olan bir 

konu da Paylaşım savaşları sonrası ABD'nin altın birikimi her seferinde bir kaç kat artmıştır. 

Arkasından belirlenen sınırlar ve yeni oluşturulan uydu devletler aracılığı ile dünyanın doğal 

kaynakları ABD,Kanada, İngiltere, Avrupa ülkelerine aktarılmayı 

sürdürmüştür/sürdürmektedir. Son yıllarda Irak, Balkanlar, Afganistan saldırıları da bu 

kontrollerin açık olarak yaşandığını göstermiştir. 

 

Bir konu dikkat çekici olmalıdır. Dünyada yaşanan bir çok savaşta ABD ve müttefikleri 

olmasına rağmen hiç bir savaş kendi topraklarında yaşanmamaktadır. Çünkü savaş ile kendi 

topraklarında bir paylaşım ve ele geçirme söz konusu değildir. 

 

Küreselleşme adı altında bilgi toplumun yaratıyoruz denilerek, bütün bilgiler denetim altına 

alınarak bilgi ve teknoloji kar amaçlı olarak kullanılmaktadır.  
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Ticaret yasaları, bilgi tekellerinin, patent olarak halkların önüne koydukları, geçmişten gelen 

birikimlerin teknolojik üretimini ticari meta yapmıştır.  

 

Dünyada eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi en doğal haklar, serbest ticaret sözleşmeleri 

ile hizmetleri ticari meta haline getirmiştir ve ağırlaştırarak sürdürmektedir. 

 

Genel olarak dünya ekonomisi Emperyalist kapitalist sistemin denetiminde acımasız bir 

konuma gelmiştir. Bu durumdan gelişmeye çalışan ve geri bırakılmış ülkeler çok ağır olarak 

etkilenmektedirler. Türkiye de bu konumdan ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya 

kalmasının yanında, egemenlik haklarının dünya ekonomi komiserlerine tamamen teslim 

etmiş durumdadır. 

 

TÜRKİYE : 
Türkiye yıllardır Büyük Türkiye yaratıyoruz, söylemi ile gittikçe yoksullaştırılmıştır. Son 

yıllarda altına imza konulan ve bir takım anlaşma olarak sunulan dayatma koşulların 

sonucunda, doğal kaynaklar, tarım ve ürünleri, ticaret ve temel hizmetler emperyalist-

kapitalist sistem içindeki yapılanmalarda olan şirketlerin eline geçmiştir. Bu koşullar giderek 

ağırlaşmaktadır. 

 

Türkiye çok zor koşullara düştüğü ekonomik krizler yaşamıştır. Ancak genel olarak 

baktığımızda bu krizlerin en etkin olduğu noktalarda hep devalüasyon uygulaması olmuştur. 

Türkiye lirası ile diğer ülkelerin, özellikle ileri kapitalist ülke mallarından alabilmek için onların 

ödediği bedelin bir kaç katını ödemeniz gereken duruma düşülmektedir. İleri kapitalist ülkeler 

Türkiye ürün ve hizmetleri için ödemesi gereken bedel bir gecede bir kaç kat 

azalabilmektedir. Bu işlemin ilk ortaya çıkışı Türkiye'nin IMF ye giriş öncesinde başlamıştır.   

7 Eylül 1946’da başlayan ve 23 Şubat 2002’ye kadar ani olarak ortaya çıkan sekiz büyük 

devalüasyon sonrası ve bunların ortaya çıkış süreçlerinde, Türkiye'nin yıllarca oluşmuş 

birikimleri yitirilmiştir. Bununla da kalmayıp elinde bulunan bir çok hizmet alanı ve 

kaynaklarda oligopol yapılanmalara terkedilmiştir. 

 

Finans kapitalin kurucusu Morgan ailesi,  günümüzde çok sık rastladığımız  şirket 

evliliklerinden tanınmaktadır. Morgan ailesinin 1901 yılında Y.D. Rockefeller ile yaptığı şirket 

birleşmesindeki varlıkları ABD’nin o dönemdeki 13 eyaletinin toplam varlığının iki katından 

fazla olmuştur. İşte bu birleşmenin büyük ortağı Rockefeller 1956 yılında Türkiye için ABD 

başkanına yazdığı bir yazıda uygulanması gereken planı açıkça ortaya koyar.  

 



 10

''Türkiye gibi anti-komünist   hükümetlerin iktidarda bulunduğu ülkelere yapılacak 
yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış 
balığın yeme ihtiyacı yoktur. Geliştirilmiş ekonomik yardım, Türkiye gibi ülkelerde bazı 
durumlarda düşünülenin  tam tersi sonuç verebilir, yani bağımsızlık eğilimlerini artırıp; 
mevcut askeri planları zayıflatabiliriz. Bu tür ülkelere yapılacak yardım, bize bağlı 
hükümetleri iktidarda tutacak ve ABD'ne düşman unsurları zararsız hale getirecek 
biçim ve miktarda olmak zorundadır.''(2) 
 

Bu mektubun ardından iki yıl geçmeden Türkiye ekonomik krize giriyor ve % 220'lik                

4  Ağustos 1958 devalüasyonu yaşandı. 

 

İşte Türkiye için değişik zamanlarda alınan ve uygulanan değişik kararların kısa özeti. 

 

7 Eylül 1946 ile başlayan devalüasyonda neden IMF'ye giriş öncesi avantaj sağlamak olarak 

gösterilmiştir. 4 Ağustos 1958 de yaşanan devalüasyon IMF’nin zorlamasıyla yapılmış ve 

IMF'nin kapısında kalacağımız günler başlamıştır. Arada yaşananlar ve en son 19 Şubat krizi 

olarak adlandırılan ve 23 Şubat 2002 de devalüasyona neden olan durumdur. Bunun 

sonucunda ekonomisi dışarıdan yönlendirilen Türkiye, artık  hazinesini fiili olarak yabancılara 

teslim etmiştir. Şu anda hazine yabancılar tarafından teslim alınmıştır. 

 

Ekonomide yaşanan yolsuzluk, soygun ve talan düzeni, toplumun tepkisine neden olmaması 

için hep ekonomik kriz olarak dönüm noktalarında ortaya çıkarılır ve bahanesi de dünyanın 

diğer yerlerine bağlanır. Bugün başımızda esen küreselleşme rüzgarı gibi. Büyük krizlerle 

ortaya çıkarılan ve başka nedenlerle kapatılmaya çalışılan ekonomik soygunlar sonrası hep 

devalüasyonlar yaşanmıştır. Uzun süreli uygulanan ekonomik politikalar, hep kriz yaratıcısı 

olmasına rağmen bir dönüm ile ani olarak sonuçları topluma yaşatılır. Bu koşulların 

savunulmasında kriz olduğu savı öne sürülür. Krizleri üzün süre yaşatan ekonomik 

uygulamaların sonucu olduğu hiç konuşulmamıştır. Krizden çıkış için topluma yeni bedeller 

ödetecek kararlar uygulamaya sokulmuştur. 

 

Her kriz süreci yeni ekonomik kararların alınması ile ortaya çıkar, yada son bulduğu söylenir. 

Alınan kararlar yeni krizlerin hazırlayıcısı ve halkın daha yoksullaşmasının kararlarıdır. Bazı 

ekonomik kararlara karşı koyuş değişik yöntemlerle bastırılmıştır. Türkiye'de  24 0cak 1980 

kararlarında olduğu gibi toplumdan gelen büyük tepki karşısında askeri darbe ile ekonomik 

kararlar uygulanır. 1980 yılı dünyada askeri darbelerin yılı olmuştur. İleri kapitalist ülkeler 

ekonomik programlarının uygulanmasına karşı konulan bütün ülkelerde bu tür darbeleri 

programlamış ve uygulamaya koymuştur. 1980 yılında yapılan bütün darbeleri ABD 
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desteklemiş. Bunlardan biride Türkiye için olan 12 Eylül 1980 askeri darbesidir. ABD 

yöneticileri Türkiye için ''bizim çocuklar yönetime el koydu'' yu söyleyecek kadarda açık 

olabilmiştir. 

 

1980 sonrası Türkiye'de yeni baskıcı bir yapılanma başlatılmıştır. Çünkü toplumsal muhalefet 

dağıtılmış hapse atılmış, insanlar öldürülmüştür. Hepsinden önemlisi yeni bir insan modeli 

yetiştirilmiştir. Bu insan modeli ile her türlü ekonomik uygulama yönlendirilmektedir. Bu 

nedenle 1980 sonrası uygulamaya konulan her türlü karar, kanun, kararname vs tek tek 

incelenme konusu olabilmektedir. Çünkü her birinin altında bir talan,soygun ve sömürü 

yatmaktadır.  

 

1980 yılında dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan askeri darbelerin geçmişi 1973-1978 yılında 

yapılan Tokyo raunduna dayanır. 1973-1978 yıllarında Tokyo'da bir araya gelen 

emperyalizmin temsilcileri alınan gizli kararların uygulanmasını bir çok yapıda dikte ettirmişler 

ve yerellerde karşılaştığı tepkilere karşılık da planlanan askeri darbeleri gerçekleştirmişlerdir.  

 

1980 yılına gelinen süreçte, Türkiye'de sendikal örgütlenmeler, meslek odaları ve siyasi 

yapılanmalar, bu dayatma yapılanmalarına karşı duracak örgütlülüğü taşıyor yada bu 

görüntüde idi. Bunun önünün kesilmesi için çeşitli çatışmalar yaratılarak, Türkiye'nin bir 

kaosa sürüklenmesi sağlandı. Ara yerde alınan 24 Ocak kararları ve uygulaması için 12 Eylül 

1980 askeri darbesi yapıldı.  24 Ocak kararlarının mimarı ekonomiden sorumlu devlet 

bakanlığına getirildi. 1983 seçimlerinde de ANAP hükümetinin başı olarak başbakanlığa 

oturdu. Bu kişi Turgut ÖZAL idi.   

 

Türkiye'de 1980 yılı ile 1983 yılları arasında askeri yönetim ve kurucu meclis olarak 

adlandırılan atama meclisinden çıkarılan KHK'lerin anayasaya aykırı olduğu iddia edilemez, o 

dönem yapılan uygulamalardan darbecilerin sorumlu tutulamayacağı anayasanın geçici 

maddelerine konuldu. Bu KHK lar ile çok önemli imtiyazlar kişi ve kuruluşlara tanındı. Hala 

uygulamada olanlarının bile yarattığı sorunlar sürmektedir.  

 

ANAP iktidarı ile Türkiye yeni bir ekonomik sürece sürüklenmeye başladı. Özelleştirme 

programları, 1970 yıllarda sürdürülen ithal ikameci ekonomik uygulama terk edilerek, sanayi 

tamamen dışa bağımlı duruma getirildi. 

 

Türkiye, tarım-sanayi-hizmet üçlüsünde dışa bağımlı bir politikayı uygulamaya alarak bugün 

yaşadığımız sonuçlara gelişimizin başlatmıştır.  
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Sanayinin ham maddesi tarım ürünleri ve madenlerdir. Bir ülkede dışa bağımlı olmadan 

sanayileşmenin adımı tarım ürünleri ve kendi öz kaynakları ile atılabilir. Türkiye uygulanan 

ekonomik politikalar ile tarım ve hayvancılık ürünlerinde tamamen dışa bağımlı duruma 

gelmiştir. Sanayinin gereksinimi tarım ürünlerinin yok olmasına, tarım toplumundan kendi öz 

kaynakları ile sanayi toplumuna geçişin önü tıkanmıştır. Sanayinin temel hammaddesi 

madenler  değerlendirilmemiş, ham yada yarı mamul olarak dışarıya satılmıştır.  Bu 

uygulamalar bir çok alanda madenlerin değişik isimlerde dışarıya çıkarılması ile sürerken, 

diğer taraftan oligopol yapıların temsilcileri yeni yasalarla, Cumhuriyetin temel dinamiklerini 

oluşturan kurumları ortadan kaldırmayı hedeflemişlerdir. İlk olarak 1985 yılında çıkarılan 

3213 sayılı maden kanunu ile maden arama -işletme -pazarlama üçlüsünün temeli olan MTA-

ETİBANK gibi kurumlar, gerçek çalışma alanlarının dışına itilerek etkisiz konuma getirildi. 

Aynı zamanda enerji alanında kömür işletmelerine yapılan operasyon ve 1994 yılında 

çıkarılan 3996 sayılı yap-işlet-devret yasası ile Türkiye'nin enerji ve hizmet alanları da  

oligopol yapıların eline geçmiş ve geçmeyi sürdürmektedir. Isınmadan başlayan demir çelik 

sanayimizin temel girdisi olan kömür artık dışarıdan ithal edilir durumdadır. 

 

Bu dönemin ekonomik kararları ve uygulamaları bütünsellikten uzak, parçalanmaya yönelik 

olarak hazırlanmıştır. Birlikte ele alış ve toplumsal yarar yerine şirket ve kişi karları temel 

alınmıştır. Toplumsal yarar yok sayılarak her alana kar amaçlı olarak bakılmıştır. Tek tek ele 

alınarak dönemsel olarak sıkıntıya sokulan tesisler zarar ediyor bahanesi ile özelleştirme adı 

altında bir takım sermaye gruplarına peşkeş çekildi. Bu tesisleri ele geçiren sermaye grupları, 

tesisleri çalıştırmak yerine, onları kullanarak sermaye artırımı yaptılar.  

 

Tarım ve hayvancılıkta, Anadolu'nun en küçük beldesine kadar giden Et ve Balık Kurumu ile 

Süt Endüstrisi Kurumu sermaye guruplarına devredilerek halkın temel beslenme alanı kar 

amaçlı olarak kullanıma açılmıştır. Aynı yöntemle bu kurumların bina ve arazileri ele 

geçirilerek başka amaçlar için kullanılmıştır. Anadolu'da  tarım ve hayvancılık yok olmuştur. 

Türkiye gıda alanında da dışa bağımlı bir ülke olmuştur. Aynı uygulama Makine- Kimya-

Metalurji ve Elektrik-Elektronik sektöründe uygulanmaya konulmuş,sanayi tesisleri yok olmuş 

ve birçoğu da yok olma aşamasındadır.  

 

Kimya-Metalurji sanayinin ham maddesi olan madenlerimiz ile ilgili yapılan uygulamalar 

sanayiyi başlangıcından son aşamasına kadar dışa bağımlı hale getirmiştir. TBMM 

komisyonlarında olan yeni maden yasası ile bir çok kanunda değişiklik planlanmaktadır. 

Yasallaşması durumunda; Türkiye bir hafriyat ülkesine dönecek, Anadolu Coğrafyasının 

doğal kaynakları gemilerle dışarıya taşınacaktır. 
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Hizmet sektöründe de yabancıların önünü açacak çalışmalar sürmektedir. Bu konuda da dışa 

bağımlı duruma gelmiş bulunmaktayız. Bir çok alan özelleştirilerek kar amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle eğitim ve sağlık alanı özel işletmelerin eline terk edilmiştir. Bazı 

kurumların hizmet alanları özel sektör adı altında bir kaç sermaye çevresine verilmiştir. 

Temizlik, su dağıtımı, enerji dağıtım ve fatura hizmetleri halkın üzerinde bir kabus gibi 

çökmüştür. Turizm sektörü dönemsel olarak ölü yatırımlar içerisinde kriz yaşamaktadır.  

 

Bir çok alanda olumsuzlukları yaşayan Türkiye 1980 öncesi olduğu gibi topraklarında 15 yılı 

aşkın süren bir savaş yaşamıştır. Otuzbin  insanın öldüğü ve bir o kadarının da yaralandığı 

insanların tamamı Türkiye'nin insanları idi. Yapılan düşük yoğunluklu savaş ile bütçenin 

büyük bir bölümü her yıl savunma sanayine ayrılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da,   

köylerinden göç ettirilen köylüler hayvancılık ve tarımdan uzak kalarak işsiz olarak kentlerin 

varoşlarına sığınmışlar. Sağlıksız koşullarda çalışarak yaşamlarını sürdürmeye 

uğraşırlarken, toprakları üzerinde Baraj suyu kalmasına rağmen, GAP projesinden 

faydalanamamışlardır. Topraklar büyük sermaye gruplarına verilmiştir. Bir çok köylü 

çatışmaların bittiği söylenmesine rağmen köylerine ve topraklarına dönememektedir.    

 

Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların yanında bir çok alanda yasaklamalar sürmüş, 

baskıcı ve antidemokratik uygulamalar sürmektedir. İşkence, adam öldürme, F tipi ceza 

evleri ülkenin gündeminden düşmemektedir. Sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme giderek 

artmakta ve topluma ağır baskıların uygulanması sürmektedir. 

 

Bu aşamada kapıda yine savaş gözükmekte. ABD’nin dünyadaki uygulamalarına Türkiye 

iktidarına sahip olanlar ya boyun eğmekte yada işbirliği içinde suça ortak olmaktadırlar. ABD-

İsrail-Türkiye işbirliği ABD'nin Ortadoğu hakimiyetinin bir parçasıdır. Ne kadar iş birliği 

görünse de  ABD politikalarının uygulandığı bir yapıdan başka bir şey değildir. Türkiye 

savunma alanında da tamamen dışa bağımlı duruma gelmekle kalmayıp, ekonomik 

kaynaklarının büyük bölümünü gereksiz yere büyük şirketlere aktarmaktadır. Türkiye 

bütçesinin büyük bir bölümü artarak savunma alanına harcanırken, ABD'nin savunması 

oluşturacak bir yapılanmaya yönelmektedir. 

 

Komşu ülkeleri ile hiç bir sorun yokken, ABD politikaları gereği ilişkisi kesilmiştir. Büyük 

ekonomik kayıplar yaşanırken, hayali düşmanlıklar yaratılmıştır. Savunma sanayisi yerine, 

tüm teknolojisi dışarıda olan hazır savunma araçlarına büyük bütçeler ayrılmıştır. Sanayi 

alanında projeler dikkate alınmamış, bir kaç aracının karlılığı için dışa bağımlı bir model 

yaratılmıştır. 
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Eğitim hızla özel sektör eline terk edilerek, kar amaçlı meta olarak tasarlanmıştır. Eşitsizlikler 

hızla artarken, yoksul kesimden kimsenin üniversiteye gelme şansı kalmamıştır.  Bilimsel ve 

teknik çalışmalar açısından kamu üniversiteleri yetersiz duruma düşürülmüştür.   

 

Uygulanan politikalar ile ülke kaynakları, bankalar, borsa ve döviz aracılığı ile yani üç kağıt 

ekonomisi ile bir kaç sermayedara peşkeş çekilmiştir. İç ve dış borç rakamları kağıt üzerinde 

oynanarak sürekli  olarak artmıştır. Gerçek borç bilinmemekle birlikte tespiti için hiç bir adım 

atılmamakta, atılmak istenen adımların önü ticari sır gizliliği bahanesi ile kesilmektedir. 

Sayıştay raporlarında ortaya konan yolsuzluklar sadece raporlarda kalmıştır. 

 

Türkiye yurttaşları, hem gelir ve mal varlığı açısından hem de eğitim, sağlık, beslenme, 
barınma, temiz çevrede güvenlik içinde yaşama gibi temel gereksinimlerden yoksun   
durumdadır. Yani yoksuldur. Türkiye yurttaşları biz mühendisler de aynı durumdayız.  
 

Genel olarak karşımızda karamsar bir tablo bulunmaktadır. Ancak bunu değiştirecek temel 

dinamikleri yaratacak gücün Türkiye'nin emekçilerinden ve emekçi olan mühendislerinden 

çıkacağı umudunu hiç bir zaman yitirmedik. 

 

ÖRGÜTLENME 
Amaçladığımız tüm çalışmaların temel ekseni örgütlenmedir. Çünkü ortak çıkar, dolayısıyla 

ortak çalışma örgütlenmeden geçer. Dünyaya bakışımız, Türkiye'ye bakışımız, tespitler ve 

vardığımız sonuçlarla, zor koşullarla karşı karşıya olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu 

koşulların altından kalkabilmek, örgütlü bir çalışma ile olabileceğini ve bu örgütlenme 

alanının, odamızdan başlayarak, TMMOB'ye bağlı meslek odaları ile TMMOB bütünselliği 

içerisinde çekirdeklenip,  diğer meslek odaları, sendikalar ve diğer örgütlenmelerle Türkiye 

halkına taşınması ile olanaklıdır.  Bu nedenle örgütlenmeyi temel hedef ve tüm çalışmaları bu 

amaçlı olarak görmekteyiz. Öncelikli somut çalışma alanı örgütlenme olacaktır. 

 

TMMOB : 
TMMOB, yapılan mücadeleler ve mücadelede hedeflerin yakalanabilmesi için mühendis ve 

mimarların yani teknik elemanların yıllardan beri ortak  iradesini oluşturmuştur. Üyelerimizin 

sorunlarını diğer teknik elemanlardan ayrı görmemekteyiz. Bütün alanlarda çakışan sorunlar 

ve ortak mücadele alanları, TMMOB çatısı altında bütünleştirilmelidir.  

Bu amaçla ;  

TMMOB'nin örgütsel üst yapısının korunması temel hedefimizdir.  

TMMOB'nin örgütsel üst yapısının korunabilmesi, TMMOB'ye sahip çıkmakla mümkündür. 
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Ortak gündemlerde çalışmalar, birliktelik için TMMOB'ye taşınacaktır. 

TMMOB birlikteliğinin korunması, ekonomik bağımsızlığından geçer. Son yıllarda TMMOB 

üzerine kurulmaya çalışılan ekonomik ablukanın  önlenmesi için üzerimize düşen ekonomik 

sorumluluklar aksatılmadan yerine getirilecektir. 

TMMOB'nin ortak yayın organı Birlik Haberleri tüm mühendis ve mimarların ortak mücadelesi 

için önemlidir. Bu amaçla Birlik Haberleri'nin etkinliğinin artırılması ve daha etkin hale gelmesi 

hedeflenmektedir. 

TMMOB'nin yıllardır konuşulan ancak bir türlü yaşama geçirilemeyen ortak kullanım konutu 

için TMMOB Genel Kurulu'nda alınan kararın yerine getirilmesi için çalışmalar 

sürdürülecektir. Bu konuda odamız öncü olacaktır.  

 

EKONOMİK ve DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARI : 
Mühendislerin yaşamda karşılaşacağı temel 2 sorunu vardır. 1.Titreşim Sorunu 2. Maaş 

Sorunu 

Titreşim sorunu mühendislik projeleri ile çözümlenebilir. Bilgi birikimi, bilimsel çalışmalar, 

teknoloji titreşim sorununa çözüm bulunabilecek etkenlerdir. Ancak bilgiye yeni gelişmelere 

ve teknoloji ulaşmak maaş sorunu ile ilgilidir. Yani mühendislerin bugün en önemli sorunu 

ücretleridir. 

 

Yoksullaşma ve işsizleşme sürecinde mühendis ve mimarların özlük ve demokratik hakları 

diğer halk kesimlerinden farksız konuma gelmiştir. Ekonomik ve demokratik hakların 

kazanabilmenin tek yolu ortak mücadeleden geçer. TMMOB bünyesinde oluşturulan 

Ekonomik ve Demokratik Haklar çalışma grubunun çalışmalarına destek verilecek. Bu 

çalışmalar Türkiye düzeyinde örgütlü olduğumuz alanlara taşınmaya çalışılacaktır. Ekonomik 

ve Demokratik hakların kazanılabilmesinin tek yolu diğer kesimlerle ortak sorunlar etrafında 

oluşturulacak birlik ve halkımızla dayanışmadır. Bu amaçla yaratılacak birliktelikleri, 

çeşitlendirmek ve güçlendirmek  gerekir. Yapılacak çalışmalar tüm çalışanları kapsayacak 

biçimde genişletilmelidir. TMMOB çalışmaları bu açıdan birinci öncelikli olarak karşımızda 

durmaktadır. Bu oluşumların ilk çekirdeği iş yeri temsilcilikleri olduğundan, çalışmaların 

merkezi olarak hedeflenecek, işyeri temsilcilikleri aracılığı ile TMMOB işyeri temsilciliklerinin 

oluşumu çalışmaları hızlandırılacaktır. İşsiz kalan meslektaşlarımızın sorunları ekonomik ve 

demokratik haklar çerçevesinde ele alınacak, diğer mühendis ve mimarlardan kısaca tüm 

teknik elemanlarda ayrı olarak görülmemektedir. Bu alana katılımları sağlayacak çalışmalar 

hedeflenecektir. 

Çalışan meslektaşlarımızın odaya üyelikleri konusunda çalışmalar yapılarak, ortak sorunlar 

etrafında mücadele alanı olarak odayı görmelerini hedeflemekle birlikte, grevli ve toplu 

sözleşmeli sendikal haklarının yaratılması için her türlü çalışmalarına destek olunacaktır. Bu 
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amaçla her türlü mücadelenin sürdürülmesi ve her türlü dayanışma ortamlarının yaratılması 

kararlılığı sürdürülecektir.    

 

ÖĞRENCİLER : 
Gelecekte odanın örgütlenmesini ve sorumluluğunu alacak olan teknik elemen adayları 

olarak görülmektedirler. Öğrenci üyelik çalışmaları geliştirilecek, Oda çalışmaları içinde yer 

almalarına olanak tanınacaktır. Odanın bilgi birikiminden yararlanabilmeleri için öğrencilere 

yönelik seminer, söyleşi, kurultay çalışmaları planlanacak, staj ve dökümantasyon 

konularında her türlü olanak tanınacaktır.  
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TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 

* Emekten, halktan yana ve antiemperyalisttir.  

* Yeni dünya düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.  

* Yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür, barıştan yanadır, insan hakları ihlallerine 

karşıdır ve insanlık onurunun korunmasından yanadır.  

* Devletle olan ilişkilerde örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden 

ve bilimsel çalışmalarından alır.  

* Meslek ve meslektaş sorunlarının, Türkiye ve halkın sorunlarından ayrılmayacağını kabul 

eder.  

* Üyesinin ve halkının çıkarlarını korur, sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum 

tespiti yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir.    

* Üyeler ile sürekli ve üretken bir ilişki kurulmasını esas alır. 

* İnsanları politiksizleştirme, örgütsüzleştirme ve yalnızlığa itilmesi üzerine planlı bir 

politikanın izlendiği Türkiye’de örgütlenmenin gerekliliğini savunur. 

* Gelecekte aynı mesleği paylaşacağımız metalurji mühendisliği öğrencilerinin sorunlarını 

paylaşmak ve çözümlerine yardımcı olmak, hem de Odayı tanıtmak ve Oda etkinliklerine 

katılmalarını sağlamak anlayışı ile öğrenci ilişkilerine önem verir. 

* Mühendislerin örgütlülük düzeylerinin arttırılmasından yanadır.  

* Grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakları mücadelesine destek verir. Mühendislerin özlük 

haklarına, ekonomik ve sosyal haklarının yönelik çalışmalar yapar. 

* Üyelerimizin mesleki yöntem, kural ve yasalara uyup uymadığını kontrol eder, meslek 

onurunu kırıcı davranışta bulunanlara müdahale eder.  

* Ülkemizde uygulanan politikalar sonuçunda işsizliğin artacağı, demokratik hak ve 

özgürlüklerin kısıtlanacağı, özelleştirmelerin hızlanacağı açıktır. Kamusal alanların 

küçültülmesi için bir çok kurum özelleştirilmesi yok edilmesi programlanmaktadır. Bundan 

tüm sosyal devlet kavramları eğitim, sağlık, sosyal güvenlik vb. gibi alanlar da nasibini 

alacaktır. Kamusal hizmet alanlarının korunması için Odamız, kamuoyu duyarlılığının 

yaratılması için çalışmalar yapar. 
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TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
HEDEFLER 

 

* 23. dönem çalışma programının ve tahmini bütçesinin hazırlanmasını hedefler. 

* Odamız üyelerin mesleki ve sosyal yapılarını belirlenmesi için genel üye anketi yapılarak 

durum tespiti yapılmasını hedefler.  

* İl ve işyeri temsilciliklerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesini hedefler. 

* Metalurji Mühendisleri için asgari ücret belirlenmesini hedefler. 

* Sürekli komisyonlar yerine süreli uzmanlık komisyonlarının kurulmasını ve çalıştırılmasını 

hedefler. 

* TMMOB örgütlülüğünün dayanışma içinde yürütülmesini hedefler. 

* TMMOB’nin ve bağlı Odaların aynı mekan altında toplanmasını hedefler. 

* Diğer Odalar ile meslek alanlarının iç içe girdiği veya birbirlerini takip ettiği konularda 

işbirliği yapılmasını hedefler. 

* Odamıza ile aidiyet ilişkisi kalmamış üyelerimizden yasal yollardan aidatlarının tahsilini 

hedefler.  

* Yabancı metalurji mühendislerinin ve geçici üyelerimizin durumlarını daha düzenli olarak 

denetlenmesini hedefler.  

* Tüm meslektaşlarımızın Odamıza üye yapılmasını hedefler. 

* Metalurji Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilere staj yeri teminini hedefler. 

* Metalurji Dergisinin düzenli periyotlarda çıkmasını hedefler. 

* Her ay bülten çıkararak üyelerimize e-posta yolu ile ulaştırılmasını hedefler. 

* Arşiv ve dokümantasyon sistemi kurulmasını hedefler. 

* Geçmiş yıllara ait dergi ve kongre bildiri kitaplarının CD olarak yayınlanmasını hedefler.  

* Web sayfamızın etkin kullanımı hedefler. 

* E-posta aracılığı ile üyelerimize daha hızlı ulaşılmasını hedefler. 

* Meslek İçi Eğitimler ve Kurslar yapılmasını hedefler. 

* 12. Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarının planlanmasını hedefler.  

* II. Demir-Çelik Sempozyumu ve Sergisinin yapılmasını hedefler. 

* II. Alüminyum Sempozyumu ve Sergisinin yapılmasını hedefler. 

* II. Tahribatsız Muayene Sempozyumu ve Sergisinin yapılmasını hedefler. 

* Bor ve altın konusunda yapılan çalışmaların kitap haline getirilerek basılmasın hedefler. 

 

 


