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II.Baflkan ‹lhan AKKAPRUZ
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II.Baflkan Nilgün B‹NGÖL 
Sekreter Üye Meral BAKIR
Sayman Üye Cemal AKAR
Üye U¤ur SELENG‹L 
e-posta: kmoeskisehirtm@kmo.org.tr
Adres: Arifiye Mah. ‹ki Eylül Cad.
Mahmut Sani Vakf› ‹fl Han› 
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AMASYA: Cevat Kayahan

Amasya fieker Fabrikas›  - AMASYA • Tel: 0358 417 25 11- GSM: 0532 583 18 60

ANTALYA: Y›lmaz Dikbafl

30 A¤ustos Cad.fianal Apt.No:11/3 Ifl›klar/ANTALYA

Tel:0242-243 43 01 Fax:0242-243 11 75

AYDIN: Haluk Uysal

Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü Gazi Bulvar› Vardar ‹fl Merkezi K:4 AYDIN

Tel: 0256 225 17 55- GSM: 0542 312 72 35

BALIKES‹R: Sad›k Afl›k

Halk Sa¤l›¤› Lab.10020 - BALIKES‹R • Tel: 0266-241 60 41 Fax:0266-241 75 10

ÇANAKKALE: M.Emin Tuncel

18 Mart Ünv. Güzel Sanatlar Fak. - ÇANAKKALE • Tel: 0286-217 24 30

DEN‹ZL‹: Hasan KOCAMAZ

Uçanc›bafl› Mah. 561. Sok.  TMMOB ‹fl Han› No:4 K:4 DEN‹ZL‹

Tel: 0258-242 01 12 • GSM:0532 346 51 67

D‹YARBAKIR: Turgay ÇELEB‹O⁄LI

DS‹ 10.Bölge Müdürlü¤ü D‹YARBAKIR • Tel: 0412-228 99 50/374

ELAZI⁄: Faruk GÜR

F›rat Üniv. Müh. Fak. Kimya Müh. Böl. - ELAZI⁄ • Tel: 0424-237 00 00/3582

GAZ‹ANTEP: Hüseyin Nurlu

‹ncilip›nar Mah. Kazas ‹fl Merkezi K:6 No:24 fi.Kamil/GAZ‹ANTEP

Tel:0342-220 36 04-232 39 71

G‹RESUN: Mustafa Aksu

Halk Sa¤l›¤› Lab. - G‹RESUN • GSM:0536-859 30 10

KIRIKKALE: Mustafa Utafl

Zafer Cad.Celal Uslu ‹fl Mrk.No:4 KIRIKKALE

Tel:0318-224 50 01 • Fax: 0318-224 28 93

KIRfiEH‹R

Mehmet Agah - Tel: 0543 407 30 36

MAN‹SA: ‹lhan Arslan

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Ar›tma Tesisi MAN‹SA

Tel: 0236 233 46 57 • GSM: 0532 543 23 06

R‹ZE: Mustafa Eyübo¤lu

Çayc›lar Çay Fabrikas› A.fi. - R‹ZE • Tel: 0 533 722 61 35

S‹NOP: Mehmet Levent Tanr›kut

Halk Sa¤l›¤› Lab. - S‹NOP • Tel: 0368-261 05 78

TOKAT: fiafak Bay›nd›r

Topçam G›da Ür. Paz. fiti. • Tel: 0356 232 98 42 • Faks: 0356 232 03 78

TRABZON: fiadan Demir

Fatih mah. Ihlamur Sok. No:15/A - TRABZON

Tel: 0462 223 70 70 • GSM: 0537 275 64 01

UfiAK: Yaflar Kartal

Karkim San. Tic. Ltd. fiti. Pancar ‹fl Merkezi 40/5 - UfiAK

Tel: 0276 223 67 34 • GSM: 0532 432 49 22

VAN: Mehmet Cevat Boz

Hastane 2. Caddesi Belediye ‹fl Merkezi K:2 NO: 201-202 VAN • Tel: 0432 216 98 28
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Odam›z kimya sanayimiz, kimya mühendisli¤i ve meslektafllar›m›zla ilgili pek çok konuda
çal›flmalar yapmakta, bunlar› olabildi¤ince kamuoyu ile paylaflmaktad›r. Bu çal›flmalar›n yeter-
sizli¤i konusundaki yak›nmalar›n hakl› olmad›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Ancak istenen
düzeye ulafl›lmas›n› s›n›rlayan bafll›ca etkenlerin Odam›z d›fl›nda olmad›¤›n› da görmek duru-
munday›z. Mevcut insan kayna¤› ve yarat›labilecek parasal kaynak potansiyelimizi etkin ve ye-
rinde kullanabiliyor muyuz? Afl›lmas› elimizde olan bu sorunu öncelikle gündemimizden kal-
d›rabilecek yap›y› oluflturmal›y›z. Her iki y›lda bir yap›lan seçimlerimizle bunu ne ölçüde yafla-
ma aktarabiliyoruz? Düflünülmesi gerekli bir konu de¤il mi? 

Baflta üyelerinin ayd›n yurttafl olmas›n›n sorumlulu¤u ile TMMOB Kimya Mühendisleri Oda-
s› olarak, uluslararas› boyuttaki yeniden paylafl›m ve yap›lanma politikalar›n›n bask›s› alt›ndaki
ulusal de¤erlerimizi ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunma ve koruma ba¤lam›ndaki yükümlülü¤ümüz
aç›kt›r. Küreselleflme olarak adland›r›lm›fl olan, asl›nda uluslararas› tekellerin içine düfltükleri
krizin maliyetini ç›karmak üzere dünyan›n tüm pazarlar›n› ele geçirmek, etkinliklerini kal›c›
olarak yap›land›rmaktan baflka nedir? Bir adet MR cihaz› için alt›bin adet televizyon, bir tomog-
rafi için 73 ton tütün, 1 ton dijital foto¤raf makinesi almak için 1.192 ton iç f›nd›k satabilmemiz
gere¤i nas›l aç›klanabilir? Bu de¤erler ilaçta, gübrede ve di¤er kimyasallarda farkl› m›d›r? Bilin-
melidir ki art›k sanayi biçim ve içerik de¤ifltirmifltir. Tekelleflme har zamankinden daha yo¤un-
laflm›fl, ülkelerin yaratt›¤› art› de¤erler daha da fazla küresel tekellere aktar›lmaktad›r. Birlik te-
kellerinin küresel tekelleflme sistemine entegrasyonunu sa¤lamak olan ana amac›n›n, AB ülke-
lerinde bile referandum sonuçlar›yla reddedilmesinin nedeni bu de¤il midir?

Küresel tekellerin dayatt›¤› bir baflka konu da, mevcut do¤al kaynaklar› ve tümüyle do¤ay›
kendi amaç ve ç›karlar› için kontrol alt›na almak, her fleye karfl›n bunu kal›c›laflt›rmak politika-
lar› de¤il midir? 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin bir üyesi olan Kimya Mühendisleri Odas›n›n yö-
netiminin ve üyelerinin bu geliflmeleri de¤erlendirmeleri, ulus ve yurt ç›karlar› do¤rultusunda,
yasal s›n›rlar içinde karfl› koymalar› haklar›, hatta görevleri de¤il midir? 

Tüm ekonomik ve siyasal araçlarla yüklenerek do¤al kaynak ve mesleksel üretim alanlar›-
m›z› ele geçirme hedefine kilitlenmifl güçlerin aymaz yandafllar›n› sergilemek bugün görevimiz
de¤ilse, ne zaman olacakt›r?  

Kendi ülkelerinde en etkin flekilde karfl› koyduklar› fakat, yurdumuz ve ulusumuz söz ko-
nusu oldu¤unda çekinmeden uygulad›klar› karars›zlaflt›rma (destabilizasyon) politikalar›na,
yanl›fl yönlendirmelere ve bunlara katk›da bulunanlara karfl› koymayacak m›y›z?

E¤itim yap›s›n› bilim ve ça¤dafl kriterlerden uzaklaflt›rma, genç kuflaklar›m›z› sorgulama,
yaratma konusunda yeterince donatmama konular›nda karfl› koymak, bugün olmazsa ne
zaman olacakt›r? 

Bu ortamda örgütlülü¤ümüzü gelifltirmek ve güçlendirmek, tüm olas› bileflenleri ile birlik-
teli¤ini sa¤lamak günümüz üyelerinin ve meslektafllar›n›n sorunu, yükümlülü¤ü de¤ilse, kimin-
dir? 

Hiç flüphesiz, 50 y›ll›k örgütlenme birikimi ile çal›flan›, akademisyeni, sanayicisi, iflsizi, ve
emeklisi ile kimya mühendisleri bu yükümlülü¤ü yerine getirecek güçtedir. Gün bu ba¤lamda,
Odam›za sahip ç›kma günüdür, geç olmadan…

Sayg›lar›m›zla,
KKMMOO  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  

Baflyaz›
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Kimya Mühendisleri Odas› 2005 y›l›nda kuruluflunun 50. y›l›n› kutlarken, Yay›n Kurulumu-

zu zorlu bir görev bekliyordu: Bu önemli y›l dönümünü Odam›za yarafl›r flekilde belgeleye-

bilmek. Di¤er taraftan, Odam›z›n içinde bulundu¤u ekonomik koflullar son y›llarda Dergimi-

zin düzenli olarak yay›nlanmas›n› bile olanaks›z hale getirmiflti. Bu koflullarda, k›s›tl› kaynak-

lar› de¤iflik türde 50. Y›l özel yay›nlar› aras›nda da¤›tmak yerine, Odam›z üyelerine en genifl

ölçüde da¤›t›m› yap›labilen Kimya Mühendisli¤i Dergisi 50. Y›l Özel Say›s›n› ç›karman›n daha

uygun olaca¤›n› düflündük.

Konunun belli olmas›na karfl›n öngörülen yaz›lar›n sa¤lanmas›nda sorunlar yaflanmas›,

içeri¤i oluflturma çal›flmalar›n›n zaman almas› bizi 2006 y›l›n›n ilk say›s›n› 50. Y›l Özel Say›s›

yapma noktas›na getirdi. 

‹çeri¤i olufltururken Odam›z›n bugünlere gelmesinde eme¤i olan baflkanlar›m›z›n de¤er-

lendirmelerini kay›t alt›na almak istedik. Ulaflabildi¤imiz baflkanlar›m›z›n baz›lar›n›n yaz›l› de-

¤erlendirmelerini ald›k, befl baflkan›m›zla da bir araya gelerek bir söylefli s›ras›nda an›lar›n›

ve görüfllerini ald›k. 

Odam›z›n 50 y›ll›k geçmifli ile ilgili belgesel bir de¤erlendirme oluflturabilmek amac›yla

Oda arflivinde araflt›rma yapmaya bafllad›k. Dergimizin 1962 Ocak ay›ndaki 1. say›s›ndan,

2005 y›l›ndaki 167. say›s›na kadar binlerce dergi sayfas›n› ve 1955 y›l›ndan bafllayarak Oda Yö-

netim Kurulu karar defterlerinin tarad›k. Yüzlerce sayfay› bilgisayar ortam›na aktard›k. 

50. Y›l Özel Say›s› ile birlikte Derginin fleklinin de de¤ifltirilmesini öngördük ve daha yay-

g›n olan biraz daha büyük boyuta geçilmesini benimsedik. Bu sayfa boyutunda yaz›lar›n da-

ha okunabilir bir görünüme kavuflaca¤›n› umuyoruz. Ayr›ca bu say›ya özgü olmak üzere,

sayfa say›s›nda çok k›s›tlama yapmak istemedik.

Yap›lan her fleyin, sonras›nda yap›lacak daha iyi fleyler için bir altyap›, bir temel olufltur-

du¤u inanc› ile Odam›z›n elli y›l›na emek verenleri sevgi ve sayg›yla an›yoruz. ‹leriki kuflak-

lara 50. Y›l› an›msatacak bir arfliv malzemesi oluflturmas› umuduyla Kimya Mühendisli¤i Der-

gimizin bu özel say›s›n› meslektafllar›m›za ulaflt›rabilmenin sevincini yafl›yoruz. 

Kimya Mühendisleri Odam›z›n kuruluflunun 50. y›ldönümünü gururla kutluyor, gelecek

y›ldönümlerimizi, bilginin ve eme¤in kardeflçe, hakça, halk›n yarar›na paylafl›laca¤› bir dün-

yada kutlama dile¤iyle yolumuza devam ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

KKMMOO  YYaayy››nn  KKuurruulluu

Yay›n Kurulundan



SSuunnuuflfl
2005 y›l›nda 50 y›l›n› tamamlayan Kimya Mühendisleri Odas›,

bu süreye 39 Genel Kurul, bu genel kurullarda yap›lan seçimler
ve sonucunda oluflan 39 Yönetim Kurulu dönemi s›¤d›rm›flt›r.
Ayn› sürede de¤iflik Yönetim Kurulu Baflkanlar› görev alarak
Odam›z›n bugün bulundu¤u noktaya ulaflmas›na katk› koymufl-
tur. Yay›n Kurulu olarak 51. y›ldaki ilk say›m›zla Odam›z›n 50 y›-
l›n› anmak için yola ç›kt›¤›m›zda, Odam›z› bugünlere tafl›yan
baflkanlar›m›z›n de¤erlendirmelerini bir arada kay›t alt›na alma-
ya karar verdik. Ulaflabildi¤imiz baflkanlar›m›z›n baz›lar›n›n yaz›-
l› de¤erlendirmelerini ald›k ki bunlar› ilerleyen sayfalarda bula-
caks›n›z. Ankara’n›n çetin bir k›fl mevsimi geçirdi¤i bu 2006 y›l›-
n›n Ocak ay›ndaki hava koflullar› daha genifl bir toplant› yapma-
m›z› engellese de befl baflkan›m›zla bir araya gelerek bir söylefli
s›ras›nda an›lar›n› ve de¤erlendirmelerini ald›k. Bu uzun toplan-
t›n›n notlar›n› biraz k›saltarak afla¤›da sizlerle paylafl›yoruz. Der-
gimizin 30. y›l özel say›s›ndan alarak 54-56 sayfalarda yeniden
yay›nlad›¤›m›z röportajla tamamlanacak keyifli bir derleme ola-
ca¤›n› umuyoruz.

* * *
YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU- Evet, toplant›m›za bafllaya-

biliriz. ‹hsan Bey, isterseniz sizden bafllayal›m. 

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA  

Ben, Oda'ya bak›fl›m› yaz›l› olarak verece¤im. Onun için ya-
z›l› olarak verdi¤imin d›fl›nda bir fleyler söylemem gerekiyor. 

Örgüt dedi¤imiz zaman, örgütü birazc›k dar anlam›yla ve bi-
reyci bir yaklafl›mla ele al›yoruz. "Kimya mühendisli¤ine has bir

örgüt, kimya mühendislerinin hakk›n›, hukukunu savunur" diye
yaklafl›yoruz. Halbuki, kimya mühendisi derken, bu toplumun
okumufl yazm›fl, e¤itilmifl insanlar›, topluma bir fley verebilmek
için görevlendirilmifl insanlardan bahsediyoruz. Ço¤u zaman,
"Sorunlar›m›z, halk›n sorunlar›ndan ayr›lmaz. Halkla beraber,
halk için" filan gibi fleyler söylüyoruz. Özünde bunlar do¤ru, fa-
kat bunlar›n do¤rulu¤unu yaflamda kan›tlayam›yoruz. Yaflama
geçirmek dedi¤imiz zaman, toplumu de¤ifltirme, dönüfltürme
hedefimiz var ve bunu da söylüyoruz; fakat zannediyoruz ki, bu
de¤iflim ve dönüflümü biz sa¤layaca¤›z. Hay›r, biz buna katk› ko-
yaca¤›z. TMMOB, kendi bildi¤i alanlardan onu de¤erlendirerek,
oradan üretti¤i görüflleri halkla bölüflerek, toplumla bölüflerek,
devrimci düflüncelerin ve de¤iflimci, dönüflümcü düflüncelerin
geçerlilik kazanmas›na, toplumda yans›mas›n› bulmas›na çal›fl-
mak zorunda. 

Onun d›fl›nda, mühendisler toplum d›fl› insanlar de¤il, top-
lum içindeki insanlar. Sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda al›-
nan her türlü karar bizi etkiliyor. Bir insan, kendi hakk›nda al›-
nan karara karfl› görüflünü belirtmek zorunda. Demokrasinin de
gere¤i bu.

Genel olarak bunu belirtebiliriz; fakat bireyin gücü nedir? Bi-
rey bu güçsüzlü¤ünü yenmek için örgütleniyor. Örgüt bütün
üyeleri ad›na mücadele veriyor, onlar›n taleplerini iletiyor, ona
göre de kendi görüfllerini kabul ettirmek için de¤iflik eylemler
ortaya koyuyor.

1954’ten bu tarafa bir sürü de¤iflim, dönüflüm oldu. Bu ara-
da, örgüt de buna göre de¤iflim, dönüflüm geçirdi. 1954’lerin ör-
gütüyle, 70’lerin yahut 2000’lerin örgütü ayn› örgüt de¤il, düflün-
celer ayn› düflünceler de¤il. Orada, ister geliflme, ister yozlaflma
olsun, örgüte de yans›yor. Halbuki geliflim, de¤ifltirmektir, dur-
madan yenilemektir; yani kötünün yerine iyiyi koymakt›r. Ona
ayak uydurabiliyor muyuz? Uyduram›yoruz. Yani bana sordu¤u-
nuz zaman, Türkiye'de bugün hiçbir örgüt, söyledi¤imiz do¤rul-
tuda bu toplumun de¤iflim ve dönüflümüne  yeterince katk› ko-
yam›yor.

Sadece, e¤itimli kifli olarak, "Ben buyum" demek yetmiyor.
"Ben buyum" diyen insan, öyle oldu¤unu ortaya koymak zorun-
dad›r. Bizim gücümüz beynimizdekilerdir, düflüncelerimizdir,
ürettiklerimizdir. Bu ürettiklerimizi bölüfltü¤ümüz sürece biz
var›z ve faydal›y›z. Ben, bu aç›dan bak›yorum, elefltirilerim de bu
aç›dand›r. Yoksa, herkes bir görev alacak, gücü yetti¤i oranda bu
görevi sürdürecek ve göreve gelirken de, dünya görüflüyle be-
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TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› 

GGeeççmmiiflfl  DDöönneemm  
OOddaa  BBaaflflkkaannllaarr››  TTooppllaanntt››ss››

"Kimya mühendisli¤ine has bir örgüt,
kimya mühendislerinin hakk›n›, hu-
kukunu savunur" diye yaklafl›yoruz...
mühendisler toplum d›fl› insanlar
de¤il, toplum içindeki insanlar. Sos-
yal, ekonomik, kültürel alanlarda al›-
nan her türlü karar bizi etkiliyor. Bir
insan, kendi hakk›nda al›nan karara
karfl› görüflünü belirtmek zorunda.
Demokrasinin de gere¤i bu. Genel

olarak bunu belirtebiliriz; fakat bireyin gücü nedir? Birey bu
güçsüzlü¤ünü yenmek için örgütleniyor. Örgüt bütün üyele-
ri ad›na mücadele veriyor, onlar›n taleplerini iletiyor, ona
göre de kendi görüfllerini kabul ettirmek için de¤iflik eylem-
ler ortaya koyuyor.



raber bu göreve geliyor, bunu d›flar›da b›rakarak gelmiyor. O gö-
rüfllerin de do¤rulu¤unu, yanl›fll›¤›n› tart›flabiliriz. Böyle bir tart›fl-
ma ortam›, böyle bir geliflme ortam›n›n sa¤lanmas› gerekiyor.

Baflka bir fley var. 51 y›ll›k deneyimimiz var. Burada kazan-
d›klar›m›zla, art› ve eksileriyle bu birikimimizle – yanl›fll›klar›m›z
da bir birikimdir; çünkü de¤ifltirmek, dönüfltürmek istedi¤imiz
fleyler içinde yapt›¤›m›z hatalar› ortaya koyar – gelece¤e nas›l
bakmak zorunday›z?  Bu çok önemli bir fley. Yoksa, bu örgüt ya-
flar, hakikaten yaflar. Bunu bütün dünya için söylüyorum. Çeflit-
li yaflam farklar› var; makineye ba¤l› yafl›yor, komada yafl›yor, at-
let olarak yafl›yor, sporcu olarak yafl›yor, dinamik olarak yafl›yor.
Nas›l yaflamak, nas›l yaflatmak, onun bir karar›n› vermek zorun-
day›z. O karar› verdikten sonra da bunu nas›l yayar›z, bölüfltü-
rürüz? 

Bütün örgütlerde bir daralma var. Kendi üyesiyle diyalog ku-
ramayan örgüt, toplumla nas›l diyalog kuracak? Yani bütün bun-
lar›n araflt›r›lmas› gerekiyor, düflünülerek araflt›r›lmas›, oturup
tart›fl›lmas›, konuflulmas› gerekiyor ve bölüflülmesi gerekiyor.
Tarihin önemi, ders alma, gelece¤e ›fl›k tutmas›d›r. O yönleriyle
ele al›n›p de¤erlendirilirse, geçmifl 50 y›l›m›z da bofla gitmemifl
olur ve gelecek kuflaklar için de daha sa¤l›kl› ipuçlar› vermifl olu-
ruz diye düflünüyorum.

fiu anda söyleyeceklerim bu kadar. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler. 

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹

Çok fazla söylenecek söz var. Aradan 27 y›la yak›n bir süre
geçti. Ben, kiflisel olarak flunu söyleyeyim: Türkiye'de toplumsal
politik mücadelenin de¤iflikli¤e u¤rad›¤› iki kesitte de yönetici
olarak çal›flt›m. 12 Eylül öncesinde de Yönetim Kurulu Üyesiy-
dim, daha sonra da 84 y›l›nda ‹kinci Baflkan olarak tekrar göreve
geldim.

Benim Oda Baflkan› olarak bulundu¤um dönemin flöyle te-
mel bir yan› vard›: Odan›n yönetim kurullar›nda veya di¤er ku-
rullar›nda çal›flan arkadafllar›n tümü 80 öncesi bu Odadaki çal›fl-
ma anlay›fl kurallar›n› ve tecrübesini tafl›yan arkadafllard›, tümü
de 80 öncesi flu veya bu flekilde Türkiye'deki politik mücadele-

nin içinde bulunan arkadafllard›; yani geçmiflin bütün özellikle-
rini benli¤inde tafl›yan arkadafllar, Odada 86-87 y›l›nda da yöne-
tici oldu. Fakat ‹hsan A¤abeyin söyledi¤i gibi, Türkiye politik an-
lamda muazzam bir de¤iflikli¤i yafl›yordu; kurumlar›n yenilendi-
¤i, eski kurumlar›n yok edildi¤i, yeni anlay›fllar›n topluma empo-
ze edildi¤i bir dönemi yafl›yordu. Dolay›s›yla, bir meslek örgütü
olarak, tabii ki bunlar bu örgüte yans›d›.  Bu örgütte bir önceki
döneme iliflkin farkl›l›klar›n, birtak›m de¤iflikliklerin olmas›n›n
zorunlu k›l›nd›¤› bir dönemi yaflad›m birey olarak. 

Dolay›s›yla, bu de¤iflikli¤i fark edip, bu de¤iflikli¤e ayak uy-
durmak, belli ölçüde geçmiflten gelen güzel yaklafl›mlar›n da bu
örgütte yaflamas›n› sa¤lamak için bir çal›flma yürütmemiz gere-
kiyordu. Birincisi, biraz önce söyledi¤im gibi, bizim Yönetim Ku-
rulu, yap›s› itibar›yla 12 Eylül öncesi ve sonras›n› yans›tan bir ya-
p›dayd›. ‹kincisi de, sanayi ve üretim alan›nda çal›flan üyelerimi-
zin, daha do¤rusu o üretim alanlar›ndaki yönetenlerin Türkiye
d›fl›na aç›ld›¤› bir dönemi de yaflad›k; yani üyelerin ihtiyaçlar› po-
litik olmaktan çok mesleki olmaya bafllad›. Çünkü o aç›l›mlar, is-
ter istemez mesleki özelliklerinin de biraz üst düzeye ç›kmas›-
n› zorunlu k›l›yordu. Öylesi bir geçifl dönemi oldu. 

Oda olarak bakt›¤›mda, o dönemde TMMOB’de flu kadarc›k
bir odada çal›fl›yorduk, Mimarlar Odas›n›n bulundu¤u yerde bir
odada çal›fl›yorduk. Maddi anlamda ola¤anüstü s›k›nt› oldu¤u ve
kitle daralmas›n›n; yani bu odalara hayat veren, politik mücade-
le içerisinde yo¤rulmufl unsurlar›n da giderek uzaklaflt›¤› bir dö-
nemde çal›fl›yorduk. Böyle bir noktada Yönetime geldik; ama
ben, yine de bir önceki dönemde ‹kinci Baflkand›m. Dolay›s›yla,
afla¤› yukar› 4 y›ll›k bir dönemi do¤rudan do¤ruya yaflayan biri-
siyim. 

O dönemde, hem toplum po-
litikadan uzaklafl›rken, hem de
meslek örgütleri mesleki alanlar-
dan politika yapmaya do¤ru yö-
nelmiflti. Biz, buna ayak uydurma-
ya çal›flt›k. Örne¤in, o dönemde
çevre çok popülerdi, politikayla
u¤raflan bütün kesimler, "Oradan
bir fley yakalay›p da politika yapa-
bilir miyiz?" diye çevreye yöneldi.
Biz, o dönemde, o konunun üze-
rinde çok fazla çal›flt›k, birçok ko-
nuyu gündeme getirdik.

Onun d›fl›nda, meslek alanlar›na iliflkin çal›flmalara a¤›rl›k ve-
rirken, geçmiflten gelen birlikte çal›flma anlay›fl›n› yine o meslek
alanlar›ndaki faaliyetlerde de sürdürmeye çal›flt›k. Mesela, gelir-
ken bakt›m; bir spektroskopi dizini ç›kartm›fl›z. Teknik okulda,
ö¤retmenlerin say›s› her bir bölümde ayr› ayr›yd›. Bir spektros-
kopi okulunu ö¤retmen s›fat›yla 5 kifli sunmufl; yani birlikte üret-
me, birlikte ifl yapma anlay›fl›n›, 80 öncesinden gelen o anlay›fl›
sürdürmeye devam etmifliz. Bu teknik okullar› daralm›fl Oda-üye
iliflkisini aflmak için kulland›k ve mümkün oldu¤unca ülke gene-
line yayarak yapmaya çal›flt›k. Programlar yaparken, sadece An-
kara'ya özgü bir program yapmaktansa, programlar› di¤er örgüt
birimlerine yayg›nlaflt›rarak, o yöredeki üyelerle iliflkiyi gelifltir-
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Dolay›s›yla, bu de¤iflikli¤i fark edip,
bu de¤iflikli¤e ayak uydurmak, belli
ölçüde geçmiflten gelen güzel yakla-
fl›mlar›n da bu örgütte yaflamas›n›
sa¤lamak için bir çal›flma yürütme-
miz gerekiyordu. Birincisi, biraz ön-
ce söyledi¤im gibi, bizim Yönetim
Kurulu, yap›s› itibar›yla 12 Eylül ön-
cesi ve sonras›n› yans›tan bir yap›-

dayd›. ‹kincisi de, sanayi ve üretim alan›nda çal›flan üyelerimi-
zin, daha do¤rusu o üretim alanlar›ndaki yönetenlerin Türki-
ye d›fl›na aç›ld›¤› bir dönemi de yaflad›k; yani üyelerin ihtiyaç-
lar› politik olmaktan çok mesleki olmaya bafllad›. Çünkü o
aç›l›mlar, ister istemez mesleki özelliklerinin de biraz üst
düzeye ç›kmas›n› zorunlu k›l›yordu. Öylesi bir geçifl dönemi
oldu. 



meye çal›flt›k. O dönemde bunlar›n yararlar› oldu, iliflki a¤›m›z
geniflledi. Bir de çal›flmalarda süreklili¤i hedefledik; yani enerji
konusuysa, enerji konusunun Odan›n belli aral›klarla tekrarla-
nan konular› haline gelmesini sa¤lad›k. 

O dönemde, 80 sonras›nda kesintiye u¤rayan Oda dergisini
sürekli ve kendi kendini maddi olarak besleyen bir yap› halinde
sürdürdük. Mesela, y›lda 10 tane yay›nlam›fl›z. 2 ayda bir yay›n-
lamay› hedeflemifliz, 5’er tane yay›nlam›fl›z. 

Biraz somut olsun diye söylüyorum. Odada, "Ödentilerini
vermeyenlere flu kadar faiz, flu kadar vesaire" türünden bir yak-
lafl›m vard›. O zaman, farkl› bir fley yapmaya çal›flt›k. ‹lk oldu¤u
için özellikle anlat›yorum. Ajanda ç›kard›k, ödentilerini verenle-
re onlar› bedava verdik. Yani di¤erlerini cezaland›rmak yerine,
daha ilgili olan üye arkadafllar› ödüllendirmek anlay›fl›yla hareket
ettik. Yani bu meslek örgütlerinin o günkü ifllevleri konusunda-
ki de¤iflimdi. Her ne kadar politik bak›fllar›m›z 12 Eylül öncesin-
de kalm›fl olsa da, kendimizi de dönüfltürmeye çal›flt›k. 12 Eylül
öncesinden kalan, yani bu Odan›n temel yap›sal çal›flma anlay›fl-
lar›nda, teknik bazl› kongre veya sergilerde de aynen yürütme-
yi esas ald›k. 

Benim söyleyeceklerim flimdilik bu kadar. Birazc›k da gele-
ce¤e dönük somut fleyler kals›n diye örnekleme yapmaya özen
gösteriyorum. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler. fiimdi de U¤ur
Beyin görüfllerini alal›m.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL  

Asl›nda görüfllerimi yaz›l› olarak iletece¤im; fakat sohbet an-
lam›nda ben de burada bir fleyler söylemeye çal›flay›m. 

73 y›l›nda Odaya üye oldum ve bana ilk ifl olarak dergi am-
balajlamay› vermifllerdi. O zaman pofletler yoktu, sar› zarflar›n
içerisine paketlerdik, daktiloyla da adresleri yaz›l›p üstlerine ya-
p›flt›r›ld›.

Bülent Bozali’nin söyledi¤i gibi, 12 Eylüle kadarki kesim fark-
l›, 12 Eylülden sonraki Oda çal›flmalar› farkl› bir yön çizdi. Bunun
da nedeni, Odaya güç veren üyeler oldu, yönetimler oldu. Bir
flekilde toplumsal de¤iflimden kendilerini koruyamad›lar; yani o
de¤iflime bir flekilde ayak uydurdular. 

79 y›l›nda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›m ve o

dönemde çok iyi bir Yönetimle çal›flt›m. Atefl Akyurtlu, Faruk
Aktuzlu ve Yücel Özel vard›, Asuman Han›m Genel Sekreteri-
mizdi. Odam›za çok eme¤i geçmifl ve devaml› üretmifl arkadafl-
larla birlikte çal›flmalarda bulundum. Daha sonraki bir flans›m,
‹hsan Karababa ile birlikte çal›flmam›z. 88-89 y›llar›nda ‹hsan
A¤abey Baflkan, ben ise Baflkan Yard›mc›s› olarak görev yap›yor-
duk. Fakat öyle de bir dönem yafl›yorduk ki, ‹hsan A¤abey Bal›-
kesir’de görevli oldu¤u için, Oda Yönetimini Genel Sekreterimiz
Nermin Han›m ve di¤er Yönetim Kurulu üyeleriyle yürütmeye
çal›flt›k.

O y›llarda ülkemiz ve dünya çok kritik olaylar yafl›yordu. Ör-
ne¤in, bir Çernobil facias› yafland› ve Lipton Firmas›n›n ‹ngilte-
re'den geri dönen radyasyonlu çaylar› Ankara Sarayköy’deki
Atom Enerji Kurulunun infla edilmekte olan binas›n›n alt›na gö-
müldü. Bunun arkas›ndan Körfez Savafl› patlak verdi. Bir meslek
örgütü olarak Kimya Mühendisleri Odas› da kendini bunlardan
ayr› tutamazd›. Bir Çernobil olay›n›n içerisindeydi. Bir Körfez Sa-
vafl› ve bu arada kimyasal silahlar çok gündemdeydi. 

Burada bir an›m› anlatay›m. Osman Gürel’in katk›lar›yla, bu
kimyasal silahlarla ilgili, Halepçe katliam›n› belgeleyen bir kitap-
ç›k ç›kartm›flt›k. Belki Odam›zda hâlâ bir-iki tane vard›r.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- San›r›m, hiç nüshas› kalmad›.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL-- Üzüldüm... Çeflitli kamu kurumlar›, o kimya-
sal silahla ilgili görüfl istemeye bafllad›lar. Biz, elimizdeki dokü-
manlarla, kamu kurumlar›na kimyasal silah hakk›nda bilgi veri-
yorduk. Bursa’dan bir talep geldi, Bursa’ya gittik. Bursa Valisi gö-
rüflme s›ras›nda bütün gazetecileri ça¤›rd›, biz kimyasal silahlar-
la ilgili Odam›zdaki bilgi birikimini aktard›k. Dönerken de, Bursa
fiube Baflkan›na, "Bas›nda ne tür bir etkisi olacak? Yar›n ç›kan
gazeteleri bana kargoyla gönderirsen, çok sevinirim" dedim. Er-
tesi gün, kargoyla gazeteler geldi. Bir gazetenin üzerindeki man-
flet aynen flu: "Kimya Mühendisleri Odas› Baflkan›, Irak’›n elinde-
ki silahlar› tan›tt›." Bu, o dönemdeki bas›n›m›z›n olaya yaklafl›m-
lar›n› gösteriyor. 

Yönetim Kurulu olarak, o dönemde, bilhassa 80 sonras›nda,
Oda örgütlenmelerinde görev alan üyelerin siyaset etme anla-
y›fllar›n›n de¤iflmesi daha do¤rusu politikadan uzaklafl›lmas› ne-
deniyle Oda çal›flmalar›n›n güç kaybetti¤ini gördük. Bizim Yöne-
tim olarak ç›k›fl›m›z, gücünü üyelerinden alan, bir ölçüde bilim-
sellikle, tarafs›zl›kla görüfl üreten ve bu üretti¤i görüfller ayn› za-
manda iktidarlara alternatif çözüm önerileri de üretebilecek
olan çal›flmalar yapmak ve örgütlenmeyi güçlendirmek ve gelifl-
tirmekti. Çünkü o dönemde salt kendi Odam›z de¤il, di¤er mes-
lek örgütleri de, sendikalar da güç kaybediyorlard› ve sadece yö-
neticilerinin örgüt birimlerini aç›k tutabilen, üyelerinden kopuk
ve bu nedenle Türkiye siyasi yaflam›na etki edemeyen örgütler
oluflmaya bafllam›flt›. "Bunu nas›l de¤ifltirebiliriz?" dedik; 1- Yay›n
organlar›yla üyelere ulaflmak. Bunun için, elimizden geldi¤ince
dergiye a¤›rl›k vermeye çal›flt›k. Bir y›l içerisinde yedi say› dergi
ç›kartt›k. Bülent Bozali, Genel Kurulda ç›k›p, "Bir tane eksik ç›-
kartt›lar" diye elefltirmiflti bizi. (Gülüflmeler)

Biz yay›n organ›m›z› ve ulusal bas›n› çok iyi de¤erlendirme-
ye çaba gösterdik asl›nda. Özellikle iktidardakilerin, kamu ku-
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Bizim dönemimizde, her y›l yaklafl›k
800-900 kimya mühendisi mezun
olurdu. Herhalde flimdi 1.000-1.100
civar›nda mezun veriliyor. Son ra-
kamlara bak›yorum, Devlet Planlama
Teflkilat›n›n y›ll›k kimya mühendisi
gereksinimi 200-220 civar›nda; yani
manzara, mezunlar›n yüzde 75’inin
iflsiz oldu¤unu veya farkl› alanda ça-

l›flacaklar›n› gösteriyor. Bu, kimya mühendisli¤i ö¤rencilerin-
de bir özgüven yitimine neden oluyor, bu da bir flekilde ken-
di örgütlerine yans›yor. Asl›nda burada sanki o özgüveni
verebilecek organ›n bafl›nda Kimya Mühendisleri Odas›
geliyormufl gibi geliyor bana. 



rum ve kurulufllar›n›n sayg› duymas›n› sa¤lamaya çabalad›k. Bu-
nu yaparken de, hiçbir ödün vermeden yapmaya çal›flt›k. 

Yine bir an›m› anlatay›m. Parfümlü çamafl›r sular› ç›kacakt›.
O zaman, Sa¤l›k Bakan› Y›ld›r›m Aktuna. Büyük firmalar parfüm-
lü çamafl›r suyu ç›kart›yorlard›; fakat küçük Türk firmalar› çama-
fl›r suyuna parfüm katamad›klar› için, bir flekilde üretim band›n-
dan çekilmek zorunda kalacaklard›. Çok uluslu flirketlerle yerli
üreticilerin bir kavgas› vard› burada. Biz, Kimya Mühendisleri
Odas› olarak, burada kendi ülkemizin küçük üreticilerinin ya-
n›nda yer ald›k; çünkü kendi üyelerimiz aras›nda en fazla istih-
dam›n oldu¤u o küçük üreticiler grubuydu. Bir de iflin bilimsel-
lik yan› vard›; yani o çamafl›r sular›n› Türk kad›n›n›n hizmetine
sunuyorsunuz ve bir de onu parfümle maskeleyip, zehirlenme-
lerine neden oluyorsunuz! Fakat Y›ld›r›m Aktuna, o toplant›ya,
iki gün sonra yap›lacak toplant›ya bizi ça¤›rmad›; çünkü "Bu
meslek örgütleri siyasetten baflka bir fley yapmazlar, sadece laf
üretirler" gibi de bir aç›klamas› olmufl. Bunun üzerine hemen bir
bas›n toplant›s› düzenleyerek, Y›ld›r›m Aktuna’n›n bu yapm›fl ol-
du¤unun ne kadar yanl›fl oldu¤unu, bir Sa¤l›k Bakan›na yak›flma-
d›¤›n› ifade etmeye çal›flt›k. Ertesi gün gazetelerde bu ç›k›nca,
Sa¤l›k Bakan› biraz sars›ld› ve toplant›ya Kimya Mühendisleri
Odas›n› ça¤›rmak zorunda kald›. Kendi dönemimizle ilgili bu tür
birçok örnek verebilirim, di¤er arkadafllar da verebilirler. 

Mesela, Do¤algaz ‹ç Tesisat Yönetmeli¤i kavgas›nda – ki, 32.
Döneme rastlar – çok s›k› kavgalar verdik. ‹ngiltere’de, Alman-
ya'da, Hollanda’da bunun nas›l yap›ld›¤›n› inceleyerek ve orada-
ki bizim efl örgütlerimizle temasa geçerek, onlardaki yöntemle-
ri buraya getirdik. Fakat maalesef, Kimya Mühendisleri Odas›
çok güçlü bir lobiyle karfl› karfl›ya idi, hem de kendi ana örgütü
bir flekilde karfl›s›ndayd›; çünkü bizim dönemimizde, Makina
Mühendisleri Odas›n›n hegemonyas› alt›ndaki bir üst örgütü-
müz söz konusuydu. Sanayi Kongresinde yer alam›yorduk. Yani
Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i Sanayi Kongresi düzenli-
yor. Kim düzenliyor; TMMOB ad›na Makine Mühendisleri Odas›
düzenliyor ve siz, bu fleyin içerisine giremiyorsunuz. Do¤algaz
‹ç Tesisat Yönetmeli¤inde o zinciri k›ram›yorsunuz. Tabii bunla-
r›n alt›nda mesleki flovenizm de yat›yordu. 

Geldi¤imiz y›llarda da de¤iflen bir fley yok; yani yine üye-ör-
güt iliflkilerinde afla¤›lara do¤ru inen bir çizgiyi görüyorum ve
hissediyorum. Sayg›n, güçlü ve tüm örgüt birimleriyle tek bir vü-
cut olabilen örgütler baflar›l› olabilirmifl gibi geliyor. Yani Kimya
Mühendisleri Odas›n›n, bütün birimleriyle, tüm örgüt birimleriy-
le, Genel Merkezi, flubeleri, iflyeri temsilcilikleri, bölge temsilci-
likleriyle birlikte bir bütün olarak ses ç›kartabilmesi gerekiyor ve
üyenin de bir flekilde bu sorumluluk alt›nda, kendisinin bu Oda-
n›n, bu örgütün bir parças› oldu¤unun bilincinde olmas› gereki-
yor. Fakat geldi¤imiz noktada, istihdam, iflsizlik noktalar›nda
–sizler daha iyi bilirsiniz – kimya mühendisli¤i ö¤rencileri özgü-
venlerini yitirmifller. Tabii salt kimya mühendisli¤i ö¤rencileri
için de¤il, bütün üniversite ö¤rencileri için bunu söyleyebiliriz;
gelece¤e yönelik konularda, istihdama yönelik konularda, ifl bul-
ma ve kendi iflkolunda çal›flabilme konular›nda tünelin ucunu
göremiyorlar; asl›nda uygulanan bu politikalarla görmeleri de
beklenemez zaten. 

Bizim dönemimizde, her y›l yaklafl›k 800-900 kimya mühen-
disi mezun olurdu. Herhalde flimdi 1.000-1.100 civar›nda mezun
veriliyor. Son rakamlara bak›yorum, Devlet Planlama Teflkilat›n›n
y›ll›k kimya mühendisi gereksinimi 200-220 civar›nda; yani man-
zara, mezunlar›n yüzde 75’inin iflsiz oldu¤unu veya farkl› alan-
da çal›flacaklar›n› gösteriyor. Bu, kimya mühendisli¤i ö¤rencile-
rinde bir özgüven yitimine neden oluyor, bu da bir flekilde ken-
di örgütlerine yans›yor. Asl›nda burada sanki o özgüveni verebi-
lecek organ›n bafl›nda Kimya Mühendisleri Odas› geliyormufl gi-
bi geliyor bana. O nedenle, bu örgüt, üniversiteyle iliflkileri hiç-
bir zaman k›rmamal›. Bu örgüt, kendi sektöründeki sanayicisiy-
le iliflkisini hiç k›rmamal›. Çünkü o ö¤renciler, mezun olacaklar
örgütlerine gelecekler, Türkiye için alternatif çözüm önerileri,
kendi sektörüne yönelik çözümler üretecekler ve ürettikleri so-
nuçlar da bir flekilde sanayinin ifline yarayacak, o flekilde de bir
döngü içerisinde devam edecek. Ben, en az›ndan buradaki ar-
kadafllar›n da ayn› düflünceleri paylaflt›klar›n› zannediyorum. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Teflekkürler. fiimdi s›ra Ala-
eddin Beyde. Buyurun Alaeddin Bey.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS  

Anlat›lan bu güzel an›lardan sonra, ben çok güzel an›lar an-
latamayaca¤›m. 72’de bitirdi¤imde, kafamda çok ayr› bir fley var-
d›; ama tabii ki, hayat bazen sizin düflündü¤ünüz gibi olanakla-
r› vermiyor veya siz f›rsatlar yaratam›yorsunuz.

74’te Elaz›¤’da ifle bafllad›¤›mda, askerli¤imi yapmam›flt›m.
Askerli¤i yap›p döndü¤ümde, 1975 y›l›nda Kimya Mühendisleri
Odas›yla diyalog kurdum. Oda, çok s›cak karfl›lad›; "Olabilir, bu
çal›flmay› yap›n" filan gibi. O çal›flmay› yaparken, Taylan Atalay,
Elaz›¤’a sürüldü. Ciddi bir çaba sarf ettim. Taylan, çok etkilendi.
Taylan geri döndü¤ünde, benim buraya mutlaka temsilci olarak
atanmam gerekti¤ini söylemifl. Temsilci olarak atand›ktan sonra,
temsilcili¤i, o bölgedeki her yere gidip diyalog kurmak gibi dü-
flünmüfltüm. Ama ben, Malatya, Bingöl, Diyarbak›r’a gidip geldi-
¤imde, fiubem veya Merkez, bu konuda, "Niye böyle yap›yor-
sun?" diye bir fley söylemedi. Tam tersine, "Becerebiliyorsan, iyi
bir fley" dediler. Fakat 12 Eylül, birtak›m fleyleri bir anda kesti. 12
Eylül öncesi Elaz›¤ fabrikas›na müdür olarak atand›¤›mda, Tür-
kiye Gübre Sanayii Genel Müdürlük Yöneticileri, "Art›k bu Oda-
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12 Eylül öncesi Elaz›¤ fabrikas›na
müdür olarak atand›¤›mda, Türkiye
Gübre Sanayii Genel Müdürlük Yö-
neticileri, "Art›k bu Odan›n yönetici-
li¤ini b›rak, çünkü sen, burada yöne-
ticisin" dediler. Ben de, "Sizin bana
verdi¤iniz bu unvan geçicidir, ama
benim kimya mühendisli¤i unvan›m
geçici de¤ildir ve benim oradaki ilifl-

kilerim de geçici de¤ildir. Dolay›s›yla, arzu ediyorsan›z, fabri-
ka müdürlü¤ünü b›rak›r›m ama Kimya Mühendisleri Odas›n›n
temsilcili¤ini b›rakamam" dedim. O zaman, yönetim çok tep-
kilenmiflti. Ben fabrika müdürlü¤ü için genç say›l›rd›m, 32
yafl›ndayd›m. 



n›n yöneticili¤ini b›rak, çünkü sen, burada yöneticisin" dediler.
Ben de, "Sizin bana verdi¤iniz bu unvan geçicidir, ama benim
kimya mühendisli¤i unvan›m geçici de¤ildir ve benim oradaki
iliflkilerim de geçici de¤ildir. Dolay›s›yla, arzu ediyorsan›z, fabri-
ka müdürlü¤ünü b›rak›r›m; ama Kimya Mühendisleri Odas›n›n
temsilcili¤ini b›rakamam" dedim. O zaman, yönetim çok tepki-
lenmiflti. Ben fabrika müdürlü¤ü için genç say›l›rd›m, 32 yafl›n-
dayd›m. 

1983 y›l›nda k›sa bir cezaevi süreci yaflad›m – 7 ay. Ceza-
evinden ç›kt›¤›mda hayat çok daha baflkayd›. Çünkü aç›¤a da
al›nm›flt›m, ekonomik olarak da beni bask› alt›na alm›fllard›. Bir-
tak›m bask›lar nedeniyle Maz›da¤›’n› terk etmek zorunda kal-
d›m. Maz›da¤›’nda, gübre fabrikalar›n›n bir inflaat flantiyesi vard›,
onun yöneticisiydim. Bal›kesir’e gittim. Bal›kesir’de çal›fl›rken, yi-
ne toplumsal muhalefetle diyalog kurdum. Demek ki, insan›n
içinde varsa, devam ediyor. Benim ev sahibim de Bal›kesir Baro
Baflkan› olan bir beydi. "Bir söylefli var" dedi, ben de gittim. Ora-
da, Say›n Karababa’yla karfl›laflt›m. O da sürülmüfltü; yani o, Ba-
l›kesir’e keyfi için gitmemiflti, sürgündü, MTA’da görevden al›n-
m›flt›. Genel Müdür Yard›mc›s› görevindeyken, Bal›kesir’e gön-
derilmiflti. O, benim için çok  s›cak bir an›yd›. 

Metin Ak›n Hocam›z da vard›; birlikte, "Bal›kesir’de ne yapa-
biliriz? Bal›kesir ‹l Temsilcili¤inin kurulmas› için ne yapabiliriz?"
diye toplant›lar filan düzenledik. Tabii ki, oradaki arkadafllar›n
böyle bir istemi vard›; yoksa, biz üçümüz tek bafl›na bunu bece-
remezdik. 

Tabii benim için çok zor bir dönemdi. Ankara'ya geldi¤imde
sürekli izleniyordum; böyle bir s›k›nt›m vard›. Mahkemem sonuç-
land›¤›ndan 1988 Aral›k ay›nda yeniden göreve ça¤r›ld›m. 90’l› y›l-
larda Ankara'dayken, "Odaya bir u¤rayay›m" dedim. O zaman,
U¤ur’un son dönemiydi, Ankara fiube'de Ayfer vard›. 92-94 döne-
mi için "Kimler aday olabilir?" filan diye konufluluyordu. Burada
bir dizi toplant›lara kat›l›rken ben de, "14. yede¤i bulamazsan›z,
14. yedek olarak Yönetime girebilirim" dedim. O dönemde Yöne-
tim Kuruluna girdim. fiansl›yd›m, çünkü çok çal›flkan bir Yönetim
Kurulu vard›. Ayfer’le  Nilgün’ün çok ciddi çabalar› vard›. 

92-94’te Yönetim Kurulu Üyesi olduktan sonra, 94-96’da da
Sayman Üyelik yapt›m. Zor bir dönem geçirdik, ekonomik an-
lamda ciddi s›k›nt›lar›m›z vard›; ama Odam›z için de bir geçifl sü-
reci yaflan›yordu. Yani Türkiye'deki demokrasinin s›k›nt›lar› var-
d›. O zaman, Odan›n etkinliklerinden geri kalmak istemiyordum.

96-98 Döneminde Yönetim Kurulu Baflkan› oldum. O dö-
nemde benim için çok önemli olan bir olay, Say›n Karababa’yla
birlikte yürütmesinde de görev ald›¤›m›z TMMOB Demokrasi
Kurultay› süreciydi. Demokrasi Kurultay› sürecinde, unutamaya-
ca¤›m bir fley vard›. Diyarbak›r’a gitti¤imizde, polisler telsizlerini
getirip masan›n üzerine koyarak, bizim o toplant›y› yapmam›za
izin vermifllerdi; ama orada da yine insanlar ç›k›p bir fleyler söy-
leyebildiler. Hatta d›flar›dan gelen arkadafllar biraz tepki göster-
diler, yani "Bu kadar olur mu?" filan dediler. 

Beni çok üzen bir fley, ‹stanbul Bölge Toplant›s›nda hayal k›-
r›kl›¤› yaflam›flt›m. Diyarbak›r’daki toplant›da, bu bask›lara ra¤-
men bir sürü insan vard›. ‹stanbul'da 300 – 500 insan olaca¤›n›
düflünürken, flok olmufltum. Buradan 15 – 20 civar›nda insan git-

mifltik. Oradan kat›lan 10 – 15 insanla birlikte 30 küsur kifliyle bir
bölge toplant›s› yapm›flt›k. Bu, hiç düflünmedi¤im, hiç bekleme-
di¤im bir fleydi. O zaman, "‹stanbul, Türkiye'nin yar›s›; ama mü-
hendislik anlam›nda bu mu?" diye çok üzülmüfltüm. 

Bursa, çok ayr› bir örnekti. Bursa, çok kalabal›kt›, çok doluy-
du. DSP’den o dönemdeki iki milletvekili de vard›; onlar da kat›l-
m›fllard›. Bizim meslektafl›m›zd›, iki makineciydi. Salon dolu do-
luydu ve birçok konu tart›fl›ld›. O dönemde yine bölgedeki özel-
likle son silahl› çat›flma dönemleri, göç sorunu filan a¤›rl›kl› ola-
rak gündemdeydi. Bir söz de ben ald›m. Diyarbak›r’a giderken
yaflad›¤›m an›y› anlatt›m. Diyarbak›r’a gitti¤imizde, eve de u¤ra-
mak istemifltim. Mardinliyiz, ama Diyarbak›r’da oturuyoruz. Ba-
bam hastayd›, ziyaretine gideyim diye düflünmüfltüm. Diyarba-
k›r’da olaca¤›m› duyan efl, dost ve akrabalar babamlara gelmifl-
lerdi. Tabii onlar›n ço¤u Türkçe bilmiyorlard›. "Demokrasi Kurul-
tay› var; Demokrasi Kurultay› için geldim. Bu arada da babam›
görmek istedim" dedim. "Demokrasi nedir?" dediler. Demokrasi-
nin ne oldu¤unu anlatacaks›n›z onlara, üstelik bir de Kürtçe an-
latacaks›n›z. Demokrasinin, eflitlik, özgürlük oldu¤unu, hürriyet
oldu¤unu ve hatta kendi kendini yönetme talebi olabilece¤ini
söyledi¤imde, "Orada dur! Biz, onu istemeyiz" dediler. fiok ol-
mufltum. "Onu istemeyiz" sözlerini duyan Bursa toplant›s›ndaki
herkes kahkahayla gülmüfltü. "Neden demokrasiyi istemiyorsu-
nuz?" dedim, "Kardeflim, bunu istemek suçtur" dediler. Böyle bir
ortamdan gelmifltik. 

Kafamdaki Oda, meslek alan›m›zdan ç›karak, toplumla nas›l
bütünleflebilece¤imizdi; ama beceremedim. Kendi ad›ma söylü-
yorum; belki yetene¤im yoktu, belki olanaklar elvermiyordu.
Ama hepsi çak›fl›yor, hepsi üst üste gelen fleyler. O dönemde ç›-
kan bir yay›n vard›; çok etkilenmifltim. "Acaba biz de tehlikeli
kimyasallarla ilgili broflürler vesaire yay›nlayabilir miyiz, kitleyle
buluflabilir miyiz, kendimizi Oda ve meslek olarak da anlatabilir
miyiz?" diye düflünmüfltüm; ama çok fazla beceremedik. O dö-
nemde, Demokrasi Kurultay› süreci TMMOB aç›s›ndan çok
önemli bir süreçti.

Ac› hat›ralardan biri de do¤al gaz için, TMMOB’nin bizim
aleyhimize vermifl oldu¤u karar için dava açacak kimya mühen-
disi bulamamam›zd›. Bu iflle u¤raflan biri gelsin, bir dilekçe ver-
sin diye çok u¤raflm›flt›k. O, benim için çok üzücü olmufltu.

O dönemde çok düflünüp de yapamad›¤›m bir fley vard›. Sa¤
olsun, geçenlerde Ankara fiubemizin yapt›¤› bir kokteyl vard›.
En az›ndan, "Geçmifl dönem yöneticilerini buluflturabilecek bir
fley yapabilir miyiz?" diye çok düflünmüfltüm. Sa¤ olsun, bu dö-
nem Ankara fiube bunu yapt›. Geçmifl yöneticilerle buluflmak,
onlar›n deneyimlerinden yararlanmak anlam›nda bunu çok
önemli buluyorum. Bugün Ankara fiubenin yapt›¤›n› o zaman
yapmay› çok istemifltim; ama belki benim eksikli¤im veyahut o
dönemin koflullar› aç›s›ndan bunu beceremedim. Yani her za-
man bu tür küçük toplant›lar oldu; ama geçmifli irdeleyen, geç-
mifli sorgulayan bir söylefli yap›labilir miydi acaba? 

Benim yaz›l› hukukum yok; neden yok? ‹sterseniz, k›saca
buna de¤inerek konuflmam› bitireyim. Ben, 60’l› dönemlerde
Mardin ve Diyarbak›r’da yaflad›¤›m için, yaz›l› olarak bir fleyler
bulundurmak çok zordu; yani suçtu, yakaland›¤›nda belge olu-

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

9



yordu. Onun için, bende yaz›l› hukuk hiç oluflmad›. Benim ha-
yat›m›n en eksik taraf› da o. "fiu konuyu 2 saat konufl" deyin, 2
saat konuflurum; ama "Bu konufltuklar›n› yaz" deseniz, yaza-
mam. Çünkü bir fobi var; yazd›klar›n›z yasalara ayk›r› olacak ve
siz,  suçlu olacaks›n›z! Belki böyle bir s›k›nt›l› dönemden geldi-
¤im için, böyle bir eksik yan›m da var; yani düflündüklerimi, ya-
flad›klar›m› kaleme alamad›m. Çocuklar›m, "Bize anlat›yorsun;
ama hiç olmazsa kasete alal›m da, bant kasetini biz çözelim" di-
yorlar. Mücadele veren, demokrat, devrimci, yurtsever insanlar
kadar a¤›r bedeller ödemedik; ama biz de bedeller ödedik, sü-
rüldük. Karababa, o yafl›na ra¤men ta Bal›kesir’e sürgün edildi.
Ben, yine o dönemde 1980’de önce Samsun’a gittim, sonra fi›r-
nak’a gittim, fi›rnak’tan Maz›da¤›’na atand›m. Yukarda anlatt›¤›m
gibi cezaevi sürecinden sonra zorunlu olarak Maz›da¤›’n› terk
etmek zorunda kald›m.  

Bir an›m› daha anlatay›m. Ben, sigara içmiyorum, sigara içil-
mesini de çok do¤ru bulmuyorum. Neden do¤ru bulmuyorum?
Ben, ast›m hastas›y›m, ast›m krizine giriyorum. Yine bir Yönetim
Kurulu toplant›s›ndayken – sa¤ olsun, Ayfer’le Nilgün çok az (!)
sigara içiyorlar – yani sigara üstüne sigara yak›yorlar. "Ya sigara-
y› b›rak›n ya da müsaade edin, ben ç›kay›m, gideyim" dedim.
"Yok, toplant›n›n sonuna kadar bekleyeceksin" dediler. Ben de
kriz geçirdim, ast›m krizi geçirdim. Ondan sonra, "Eyvah, biz bu
çocu¤u öldürdük" dediler. "O çocu¤u öldürdük diyece¤inize,
önce flu sigaralar›n›z› söndürün" dedim. Yani böyle bir an›m ol-
du. Ama çok de¤erli arkadafllarla çal›flt›m. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler.
Üye-örgüt iliflkilerinden hepiniz bir flekilde bahsettiniz; ama

hep kimya mühendislerinin Odaya ilgisizli¤i var. Zaman›nda hep
belli kesimler gelmifl, ilgi göstermifl. Biraz bunun nedenlerinden
bahsedelim. Çünkü ben de yönetimlerde çal›flt›¤›m zaman en
büyük sorunlardan biri oydu; insanlar› buraya çekebilmek, ör-
gütlerine sahip ç›kmalar›n› sa¤lamakt›. Belki biraz bu bilincimiz
yok. Bunun geliflmifllikle de orant›l› bir fley oldu¤unu zannediyo-
rum; ama sizlerin deneyimlerine dayal› olarak da fikirlerinizi ala-
l›m diye düflünüyorum. 

Buyurun ‹hsan Bey.

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA
Alaeddin Bey, Demokrasi Kurultay›’ndan bahsetti. Gerçek-

ten, benim için de çok güzel bir çal›flmayd›, çok doyurucu bir

çal›flmayd› ve son derece mükemmel bir sonuç ald›k. Orada bir
üzüntüm vard›r. Her yeri dolaflt›k, mesajlar› verdik, nereye gi-
derseniz gidin, en az kat›lan kimya mühendisleri oldu.  

Kimyada reaksiyonun  h›zlanmas› için, temas yüzeyinin bü-
yümesi gerekmektedir. Konuflmak, insan›n ihtiyac›. Meslektafllar
oturur, konuflur, flakalafl›r.  Öyle bir ortam yarat›lmas› gerekiyor.
Mesela benim flu salona elefltirim, flu masa yo¤unlu¤u insanlar›n
yak›nlaflmas›n› engelliyor. Bu, sadece ça¤›rmakla vesaireyle ol-
muyor. Yüz yüze iliflkiler gelifltikçe, insanlar›n birbirine güveni
art›yor. 

Çal›flmalar, yak›n iliflkilerle yürüdü, yani bizimki kolektif bir
baflkanl›kt› diyebilirim.  Benim baflar›l› gözükmemin sebebi, oda-
da yüzlerce insan›n emek veriyor olmas›yd›. Mesela, haflhafl ya-
sa¤›na ilk karfl› ç›kan örgüt biz olduk; Ziraat Mühendisleriyle
Kimya Mühendisleri, bir bas›n toplant›s› yapt›k. Neden yasa¤›n
kalkmas› gerekti¤ini, Amerika'n›n bu yasa¤› koymaya hakk› ol-
mad›¤›n› aç›klayan bildirimiz bütün bas›nda yer ald›, zaman za-
man da iki oda baflkan›n›n görüflü diye televizyonda ve radyoda
yay›nland›. Arkas›ndan, çevre sorunlar›n› TMMOB’ye getiren bi-
zim Odad›r. Belediyelerle iliflkiler kurduk, gidip sorunlar›n çö-
züm koflullar›n› konufltuk.

12 Eylül sonras›n›n siyaset anlay›fl› var ve bu siyaset anlay›fl›-
n›n bütün argümanlar› örgütlere yans›yor. Bunu k›rmak gereki-
yor. Bunu k›rmaya yöneldi¤imiz zaman bir fleyler yapabiliriz.   

Bir toplumu yöneten, siyasetçiler de¤ildir; bir toplumu yöne-
ten, o toplumun demokratik dinamikleridir, örgütlerdir. Çünkü
taban› onlar temsil ediyor.  Özellikle sol partiler de örgütlere
tam dayanamad›¤› için baflar›l› olam›yorlar. "Örgüte dayanmak"
dedi¤im flu: Örgütü kendi basama¤› gibi görmek de¤il. Örgütle-
rin düflüncelerinden, örgütlerin devrimci mücadelesinden ya-
rarlanmak, örnek almak, zenginleflmek zorundalar.  

Mesela, Devlet Güvenlik Mahkemeleri  kurulaca¤› zaman,
TMMOB, kurulmas›n diye mitingler yapt›, yürüyüfller yapt›, karfl›
durdu. fiimdi Ceza Yasas› de¤iflti, "301. Maddeyi bir deneyelim.
Zarar›n› görürsek de¤ifltiririz" dediler. "Zarar›n› görürsek" ne de-
mek; 301. Maddeden baz›lar›n›n can› yanacak, hukuksuzlu¤a
u¤rayacak, hapis yatacak, flu olacak, bu olacak, "Demek ki, yan-
l›flm›fl" diyecekler, kald›racaklar. Yani bu, insan›n üzerinde dene-
me yapmak. Kimsenin sesi ç›kmad›, bir tek gazeteciler biraz ba-
¤›r›p ça¤›rd›. Kimse, "Durun bakal›m kardeflim, bu ülke baban›z›n
çiftli¤i de¤il" demedi. 

Benim flahsi kanaatim, Türkiye’de kimse fazla baflar›l› de¤il?
E¤er baflar›l› olunsayd›, ülke bu duruma düflmezdi yahut da bu
durumdan ç›kmaya yönelirdi. Gücümüz yetmedi, düflmesini en-
gelleyemedik, karfl›m›za çok büyük bir güç ç›kt›. Söylüyoruz,

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

10

Mesela, haflhafl yasa¤›na ilk karfl› ç›kan örgüt biz olduk; Zira-
at Mühendisleriyle Kimya Mühendisleri, bir bas›n toplant›s›
yapt›k. Neden yasa¤›n kalkmas› gerekti¤ini, Amerika'n›n bu
yasa¤› koymaya hakk› olmad›¤›n› aç›klayan bildirimiz bütün
bas›nda yer ald›, zaman zaman da iki oda baflkan›n›n görüflü
diye televizyonda ve radyoda yay›nland›. Arkas›ndan, çevre
sorunlar›n› TMMOB’ye getiren bizim Odad›r...



"Toplumu dönüfltürece¤iz, de¤ifltirece¤iz" diyoruz; ama bir ça-
bam›z yok.  

50 y›ll›k birikim az de¤ildir. Türkiye'deki 50 y›ll›k birikim, ne-
redeyse as›rlar›n birikimi. Neden? Cumhuriyet kurulmufl, arka-
s›ndan çok partili rejime geçilmifl, 50’de bir devrim olmufl; 27
May›s, 12 Mart, 12 Eylül olmufl. Bunlar›n hepsi bize s›n›rs›z biri-
kimler sa¤l›yor, eksikliklerimizi gösteriyor, hatalar›m›z› gösteri-
yor. Biz, çok deneyimi olan bir örgütüz ve örgüt olarak bunun
hepsini yaflam›fl›z. Bu örgüt, Menderes zaman›nda kurulmufl. Bu
örgüt, 27 May›sta baflka bir biçim alm›fl, Türkiye baflka bir flekil
alm›fl; 12 Mart gelmifl, baflka bir olay, 12 Eylül baflka bir olay.
Bunlar›n hepsini bu örgüt yaflam›fl. Hakikaten, o tarihsel süreci,
o toplumsal süreci sa¤l›kl› olarak de¤erlendiremiyorsak, bir nok-
taya varamay›z, onun için de bu s›k›nt›y› çekeriz. Ama gerçek-
ten, bir toplumu yönetenler siyasiler de¤ildir; o toplumun kendi
dinamikleridir. O dinamik, kendi varl›¤›n›n bilincindeyse, gücü-
nün bilincindeyse, o toplumda her fley geliflir; yoksa, oyun oyna-
r›z. Ama bunu k›rmak zorunday›z.

Emperyalizm dedi¤imiz zaman, "Yine eski günlere mi gide-
ce¤iz?" diye ürküyor insanlar. Sömürülmekten bu hale geldik,
ama art›k emperyalizmin ne oldu¤unu sa¤c›lar da söylüyor. Bu
emperyalizm sadece kaynaklar›n sömürülmesi de¤il, kültürü sö-
mürüyor. Kültür yok oldu¤u zaman, toplum yok oluyor. Bunlar›
bir bütünsellik içerisinde, toplumsal, ekonomik, siyasal, sosyal,
kültürel, hukuki, toplumu etkileyen ne kadar etken varsa, bu
çerçevede ele al›p de¤erlendirmek gerekiyor. Sadece kendi ka-
bu¤umuza çekilerek, "Kardeflim, ben kimyac›y›m, d›fl› beni ilgi-
lendirmez" düflüncesi son derece yanl›fl. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler. Buyurun.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹      

fiöyle söyleyeyim: Temel soruya cevap vermek o kadar ko-
lay olmuyor; yani siyasal örgütlerde bu tür cevaplar› siyasal ör-
gütün en tepesindeki önderler bir araya gelerek verir. Dünya, ül-
ke tahlili vesaire gibi fleylerden sonra, bu çelik kadro giderek ta-
bana, di¤er yandafllar›na ulafl›r, kitleleri harekete geçirir, böyle
bir yap› oluflur. Dolay›s›yla, örgütlenmede temel, bir bak›ma bu
çekirdek kadronun durumu çok iyi tahlil etmesi, tan›mlamas›
gerekiyor.

Olaya Oda ölçe¤inde bakarsak, demokratik çal›flma anlay›fl›
ile yani her fleyi Odan›n bütün üyelerine dan›flarak tart›flmak –
80 öncesinde bazen s›n›rlar çok fazla afl›lmadan yap›lan kavga-
lar›n olmas› – gerekiyor asl›nda. Çünkü çok kiflinin kat›ld›¤› bir
konu üzerinde fikir üretildi¤inde, do¤ru olan düflüncelerin orta-

ya ç›kmas›n› sa¤layan bir ortam olufluyor. Birincisi, böyle bir or-

tam›n varl›¤›n›n bu örgütte mutlaka ve mutlaka sürmesi gereki-

yor. Sonuçta, Kimya Mühendisleri Odas› veya Kimya Mühendis-

leri Oda Baflkan› denizde bir damla. Dolay›s›yla, ihtiyac› var; bu

ihtiyac› giderebilecek flekilde, bu Odan›n içerisinde çal›flan, bir

nevi Odan›n önderleri diye tan›mlanabilecek bu kesimlere bu

tür dan›flmalara ihtiyaç var; bunun mutlaka yap›lmas› laz›m. Çe-

kirdek kadro oluflturma mant›¤›yla bakarak söylüyorum. 

Bir de di¤er örgüt birimleriyle çok s›k› iliflki gerekiyor. Bura-

da benzer pencerelerden veya ayn› pencereden bakan insanla-

r›n, Ankara'dan bakan insanlar›n bir araya gelmesi de¤il; Mar-

din’deki bir üyenin de bak›fl aç›s›n› alabilecek temaslar›n olmas›

laz›m. Mesela, 86 y›l›nda somut olarak flunu yapt›k: Her Merkez

Dan›flma Kurulunu bir flubede yapmay› esas ald›k. Burada birlik-

te olamad›¤›m›z insanlarla, hem resmi bir toplant› ortam›nda,

hem de akflam bir yerlerde yemek yiyerek, daha s›cak ortamlar-

da, hem birbirimizin düflüncelerini ald›k, hem de insani iliflkile-

rimizi gelifltirdik.

Bunlar, örgütün önderleri dedi¤imiz önder kesimin birbirle-

riyle dayan›flma içerisinde, birbirlerini anlama çerçevesinde dü-

flünce üretmelerinin, programlar› hayata geçirmesinin ortam›n›

yarat›yor. Bence bunun her zaman yap›lmas› gerekiyor. Bu ek-

sik kald›¤› anda baflar›s›zl›klar oluyor, birisi arkan›zdan çekiyor,

kiflisel bak›fl aç›lar› ön plana geçiyor. Yani bir konuyu mutlaka

çok kiflinin oldu¤u yerde tart›flt›¤›n›z zaman, sorunlar›n afl›lma-

s›, do¤ru sonuçlara var›lmas› çok daha kolay oluyor. Yaln›z, bu-

rada benim gördü¤üm bir fley var. Maalesef, odalarda Einstein’›n

dördüncü boyutu olmuyor, zaman boyutu. Bir konu var, boyay-

la ilgili broflüre karar verilecek; hiçbir zaman bunun zamanla-

mas›n› yapam›yoruz. Demokratik kitle örgütlerinden gelen biz-

lerin en büyük zaaf›, sonsuza kadar tart›flma yaklafl›m›n›, fiili ola-

rak eylemi öteye atacak, eylemi yok sayacak noktaya kadar gö-

türüyoruz. Odalarda bu dördüncü boyut eksik kal›yor. 

Olaya do¤rudan do¤ruya üyelerle, meslektafllarla iliflkiler

aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, Odan›n üye taban›, ülkenin koflullar›na

göre ilgisiz, farkl› farkl› düflüncelerde. Yani 80 öncesi solda gö-

rüfl üreten veya siyasal örgütlenmelerde yer alan kesimler için,

siyasal parti d›fl›nda, birtak›m siyaset yapma araçlar› olarak, in-

sanlar bu tür örgütlere, sendikalara, ö¤retmen örgütlerine, mü-

hendis-mimar örgütlerine geldi. Bunlardan bir tanesi de ben ol-

du¤um için, kendi ad›ma konuflay›m. Yani bizim baflka amac›m›z

var; meslek örgütünü bu toplumsal amaca ulaflabilmek için,

onun alanlar›n› kullanmak yönünde.

O anlamda buras›, çal›fl›lmas› gereken, üyelerle iliflki kurul-

mas› gereken yer oldu¤u için, toplumsal muhalefetin buraya

yans›malar› sonucunda, 30 kiflilik kurullar içerisinde, çok felsefi

düzeylere varan, ola¤anüstü ayr›nt›da, siyasal görüflleri yans›tan

tart›flmalar›n yürütüldü¤ü çok zengin bir tart›flma ortam› oldu.

Kendi ad›ma, ben çok fley ö¤rendim; yanl›fl düflüncelerden çok

fley ö¤rendim. Çünkü yanl›fl düflünce oldu¤u zaman, burada ki-

flisel olarak bir arkadafl›m›z yanl›fl bir fley söyledi¤i zaman, eski-

den siyasal bir görüflü yans›tt›¤› için, ona özellikle yükleniliyor-
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... Bu odalarda teknik a¤›rl›kl› çal›flmalar›n profesyonelce yü-
rütülmesi gerekiyor. Bak›n, profesyonelce diyorum; yani dün-
yada bu mesleklerle ilgili o kadar fazla örgüt var ve o kadar
fazla çal›flma yap›l›yor ki, bizim burada yapt›¤›m›z çal›flma
çok ilkel kal›yor... Siyaseti yapan kadrolar için söylemiyorum;
ama alttaki kadrolarla, çok profesyonel, mesle¤ini bilen, ken-
di uzmanl›k alanlar›nda yetkin kiflilerden oluflan altyap›lar
oluflturulmas› laz›m. Aksi takdirde s›çrama yapamazs›n›z...



du. Bu, daha sonra kifliselleflmeye dönüfltü. Çok aç›k ve net bir
flekilde arkadafl›n düflünceleri yanl›fl ya, onun yanl›fll›¤›n› deflifre
etmek gibi tart›flma ortamlar› olufltu. Yanl›fll›klar onlard›, onlar›
da söyleyeyim. Ama sonuçta, kitle taban›n›n buraya geliflinin
esas nedeni, Türkiye'deki bu toplumsal dönüflüm sürecinin bir
yans›mas› oldu; buray› kimya mühendisleri örgütlemedi, onlar
d›flar›dan geldi. 

Örne¤in, ben, ö¤renci temsilcisi olarak Odaya geldim. Çün-
kü biz, ö¤renci olarak siyasetle u¤rafl›yoruz. Bildiri yazmam›z
gerekiyorsa, kimin teksir makinesi var; mimarlar›n. Onlarla nas›l
iliflki kurabiliriz; sorumuz buydu. Dolay›s›yla, esas olarak o gün-
kü toplumsal anlamdaki bulundu¤umuz nokta bizim buraya gel-
memizi sa¤lad›. 

‹nsanlar buraya flu veya bu flekilde kendi ihtiyaçlar› için geli-
yorlar ve ihtiyaçlar da dönem dönem de¤ifliyor. fiimdiki ihtiyaç
ne olabilir? Burada esas olarak tespit edilmesi gereken ikinci bir
nokta, "Üyelerin ihtiyaçlar› nelerdir?"  Oda önderlerinin bu tahli-
li yapmas› gerek. Asl›nda konuflmam›n son bölümünde bunlara
girmek istiyorum. Bu tespitleri yapabildi¤iniz ölçüde, gerçekten
de birbirini anlayan, dayan›flma içerisinde olan, bu çal›flma orta-
m›n› bu yap› içerisinde buluflturdu¤unuz süre içerisinde belli bir
kitle taban›na ulaflman›z mümkün; ama bütün kitleyi kucakla-
man›z da imkâns›z. Bunu da görmek laz›m. Bu yaklafl›mla orta-
ya ç›k›l›rsa, flu andaki daralm›fll›ktan bu anlamda kurtulunabile-
ce¤ine inan›yorum. 

Biz, nerede örgütleniyorduk; 80 öncesinde, Etibank’ta,
MTA’da. Niçin Etibank ve MTA’da? 50 tane kimya mühendisi, 100
tane kimya mühendisi, TK‹’de 30 tane kimya mühendisi filan. Var
m› böyle bir fley? Peki, kimya mühendisleri yok mu oldu? fiu ve-
ya bu flekilde bir yerlerde çal›fl›yorlar. Nerelerde bunlar? Türki-
ye'de, organize sanayi bölgeleri diye bir olgu var; yani bu orga-
nize sanayilerde, KOB‹’lerde, belli ölçüde kendi eme¤iyle, orta
ölçekte bir iflverenin alt›nda teknik eleman s›fat›yla bir fleyler
üreten üyelerimiz var. Yani bizim örgütlenme alan›m›z içerisin-
de bu organize sanayi bölgeleri olmak durumunda. Etibank ar-
t›k yok. Bunu flu anlamda söylüyorum: Üyelerimiz art›k orada,
organize sanayi bölgelerinde, onlarla temas kurabilece¤imiz
alanlar oralar›; onlara yönelik programlar üretmek zorunday›z.
Bunlar›n ihtiyaçlar› ne? Onu belirleyip, ona göre çal›flmalar yap-
mak zorunday›z. 

‹kincisi, Türkiye'de o zaman 7-8 tane kimya mühendisli¤i bö-
lümü varken, flu anda belki 20 tane kimya mühendisli¤i bölümü
var. Üniversitelerin oldu¤u yer, üyelerin oradan geliyor; örgüt-
lenme çabalar›n›zda, bütün programlar›n›zda önce üyelerin yo-
¤un olarak bulundu¤u bu iki  önemli co¤rafi alanda yo¤unlaflma-
n›z gerekiyor.

Bir de olay›n sosyal yan›n› göz ard› etmemek laz›m. Mesela,
biraz önce ‹hsan A¤abeyin verdi¤i örnekler. Ben, birisiyle halay
çekiyor, oyun oynuyorsam, onunla çok rahat anlafl›r›m, çok da-
ha s›cak iliflkiler kurabilirim. Üyeler aras›nda bu tür yanlar eksil-
di¤i zaman iliflkiler zay›flar. Bunlar› göz ard› etmemek laz›m,
bunlar hofl fleyler. Bu tür fleyler, insanlar›n diyaloglar›n› gelifltirir;
yani ne bileyim, birisinden bir katk› istedi¤iniz zaman çok rahat

isteyebilece¤iniz, bu tür sosyal iliflkilerin mutlaka gelifltirilmesi
gerekiyor. Yani insanlar›n bu tür yap›lar içerisinde birbirlerine
daha s›cak bakabilmelerini, bir arada bulunmalar›n› sa¤layan
fleyler yap›labilir.

Bir baflka fley de flu: Eskiden yapamad›¤›m›z, daha do¤rusu
biraz da bütün bu meslek örgütlerinde görülen, dünyaya ve sa-
nayiye kendi penceresinden, kimyac› penceresinden, makineci
penceresinden bakan kifli olmak yerine; hayat›n, üretim alanla-
r›n›n tümünü gözeterek olaya bakmak gerekiyor. Üretim alanla-
r›na bakt›¤›m›z zaman, bir kimya mühendisi metalürji mühendi-
siyle beraber çal›flmak zorundad›r. Özellikle orta ölçekli iflletme-
ler için söylüyorum veyahut bir kimya mühendisi, küçük ölçek-
li bir iflletmenin bafl›ndaysa, sorumlu müdürse,  makineyle ilgili
bir fleyi makine mühendisiyle ortak yap›yor. Sonuçta bu meslek-
ler üretim alanlar›nda beraber çal›fl›yorlarsa, bunlar›n örgütleri
de birlikte programlar üretmek, bunu zorlamak durumundalar.
Bir de hayat da öyle düz, tek boyutlu bir fley de¤il; bir boyaya
bakt›¤›n›z zaman, herhalde 10 tane meslek grubunu içerisine
alabiliyorsunuz. Yani siz, kimya mühendisi olarak, isteseniz de,
"Bu alan›n sahibi benim" deseniz de, hayat sizi yalanl›yor; baflka-
lar› da var bu iflin içerisinde. Dolay›s›yla, meslek örgütlerinin,
mutlaka ve mutlaka bu uzmanl›k alanlar›nda birlikte çal›flmay›
temel görev olarak almas› laz›m. Bu dayan›flma, meslek örgütle-
rinin büyümesini de sa¤lar. Tabii geçmiflten gelen, zaman za-
man kiflisel nedenlerle  zaman zaman da sosyal gerekçelerle ç›-
kan kavgalar, mesela iflsizlik gibi bir sorun yüzünden ç›kan kav-
ga gibi, ekmek kavgas› nedeniyle bu örgütler bir araya gelemi-
yor. Ama önderlerin, yani yukar›daki yöneticilerin görevi, bunu
dikkate alarak, bu örgütlerin birlikte çal›flmas›n› sa¤lamakt›r.
Üyeler, insanlar, ekmek paras› için mutlaka birbirleriyle kavga
eder. Bugün, bir iflyerinden bir iflçi at›lsa, onun iflini kapmak için
1.000 tane iflsiz adam geliyor. Bu da hayat›n bir gerçe¤i. 

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA-- Bülent, izninle, burada araya girip bir
saptama yapmak istiyorum. ‹flsizli¤i yaratan meslek odalar› ol-
mad›¤› için, iflsizli¤in çözümü de meslek odalar›n›n elinde de¤il-
dir. Burada, meslek odalar›, iflsizli¤in gerçek kayna¤›na inmek
zorundalar.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Bir de flu var: Biz, 1970’li y›llarda, diploma-
m›z› buraya ast›¤›m›z zaman, 20 sene sonra diploman›z› koyar-
d›n›z, giderdiniz, evinizde öbür hayat›n›za, emeklili¤inize bafllar-
d›n›z. Hiç kimse de bir sorun yaratmazd›. fiimdi gelinen dünya-
da, benim gördü¤üm kadar›yla, meslekler kendilerini mutlaka
yenilemek zorunda. ‹letiflim, bilgi ak›fl› o kadar yo¤un bir flekilde
gelip gidiyor ki, art›k standart bir kimya mühendisli¤i vasf› yok.
Daha derinlemesine çal›flmalar yapmak gerekiyor. Çünkü stan-
dart kimya mühendisinin bilgisine, liseyi bitirmifl, kafas› basan bi-
risi, Internet’e girdi¤i zaman rahatl›kla eriflebilir. Mesela, "Sod-
yum klorür nedir?" diye Internet’e girdi¤i zaman, hemen buluve-
rir istedi¤ini. Dolay›s›yla, mesleklerin, daha derinlemesine sürek-
li olarak kendini yenilemesi ve bilimsel anlamda, teknik anlam-
da gelifltirmesi gerekiyor. Meslek adamlar› için bunun bir ihtiyaç
oldu¤unu düflünüyorum; bu ihtiyac›n giderilmesi gerekiyor. O
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anlamda, siyasetle u¤raflan kifliler olarak söylüyorum, bizim her
ne kadar gönlümüz elvermiyorsa da, bu odalarda teknik a¤›rl›k-
l› çal›flmalar›n profesyonelce yürütülmesi gerekiyor. Bak›n, pro-
fesyonelce diyorum; yani dünyada bu mesleklerle ilgili o kadar
fazla örgüt var ve o kadar fazla çal›flma yap›l›yor ki, bizim bura-
da yapt›¤›m›z çal›flma çok ilkel kal›yor. Dolay›s›yla biz, yetkinlefl-
mek zorunday›z, derinlemesine çal›flmak zorunday›z; teknik
alanlarda sürekli olarak derinlemesine çal›flmalar yapmak zo-
runday›z. "Bu nas›l olur?" diye sorarsan›z, örgütlenmede, profes-
yonel, iyi kimya mühendislerinin oldu¤u altyap›lar oluflturulmas›
laz›m. Siyaseti yapan kadrolar için söylemiyorum; ama alttaki
kadrolarla, çok profesyonel, mesle¤ini bilen, kendi uzmanl›k
alanlar›nda yetkin kiflilerden oluflan altyap›lar oluflturulmas› la-
z›m. Aksi takdirde s›çrama yapamazs›n›z; bunu sizin ad›n›za
baflkalar› yapar. Nitekim, öyle yap›lar da olufluyor. Yani dünya
kadar dernek kurulmas›n›n nedeni, bir bak›ma, meslek alanlar›-
na iliflkin mesleki taleplerin karfl›lanmas›nda teknik olarak yeter-
siz kal›nmas›d›r.

Bu meslek örgütlerinin hepsine demokratik kitle örgütleri
dersek; bu esas siyaseti, politikay› oluflturan yönetici kadronun,
bu alttaki profesyonellerce yap›lan çal›flmalar› politik bir söylem-
le, politik bir amaçla kullanabilece¤ini, bundan yararlanabilece-
¤ini, meslektafllar› için iyi fleyler yapabilece¤ini düflünüyorum. 

Bir de, hiç düflünmedi¤imiz, bu biraz önce bahsetti¤imiz,
"Üniversitelerle örgütlenin" falan vesaire konusunda da flunu
söyleyece¤im: ‹flsizlik problemi ola¤anüstü derecede fazla. Bu-
nun bir gizli iflsizlik yan› var, bir de salt iflsizlik yan› var. Kimya
mühendislerinde herhalde salt iflsizlik var. fiöyle örnekler olu-
yor: Bir arkadafl›m›n sekreteri, bayan, maden mühendisiyse, bir
baflka arkadafl›m›n sekreteri metalürji mühendisiyse; bu, ac›na-
cak bir durum ve bugün politik anlamda ülkeyi yönetenlerin
özellikle yapmaya çal›flt›klar› bir fley bu. Yani bu kesimlerde bü-
yük bir iflsizlik havuzunun oluflmas›n› sa¤lamaya yönelik bilinçli
politikalar söz konusu. Bunlara karfl› durabilmek ve bununla il-
gili olarak taraftar bulabilmek için de üniversitelerin bulundu¤u
co¤rafi alanlarda örgütlenmek gerekiyor. Yaz›k; Her bir aile, bir
çocu¤a 300-400 bin dolar yat›r›m yap›yor ve 4 sene boyunca bu
çocuklar ve aileler afyonla uyutulmufl gibi, uyutuluyor; 4 sene
sonra bu çocuklar iflsiz kal›yor. Bu, ülke kaynaklar›n›n heba edil-
mesidir; belki birkaç tane PETK‹M edecek kadar ülke kayna¤›
heba oluyor. Sonuç olarak, bu çocuklar›n, meslektafllar›m›z›n
hayalleriyle oynan›yor. Bunlara sahip ç›k›l›rsa, ö¤rencilerle diya-
loglarda bu tür fleylerin Odaya katk›lar› olaca¤›n›, yeni insanlar›n
buralara gelece¤ini düflünüyorum. 

Yani benim somut olarak söylemeye çal›flt›¤›m flu: Üye ilgi-
sizli¤ini gidermenin yolu, koflullar› de¤erlendirerek, bir formül
üretmek. Bu da, Odada aktif olarak sorumluluk alan arkadaflla-
r›n çok iyi tahlil yapmas›yla mümkün olabilir. Örgütlenme ihti-
yaçlar›n› iyi tespit edip, do¤ru zamanda, kadrolar› da do¤ru kul-
lanarak, do¤ru iliflkiler, do¤ru programlar› hayata geçirmekten
geçiyor diye düflünüyorum. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkür ederiz. U¤ur Bey,
buyurun.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL    

Ben, ayn› fleyleri tekrar etmeden baz› konulara de¤inmek
istiyorum. Bir de Yay›n Kurulu olarak bu sohbet toplant›s›n› dü-
zenliyorsunuz, e¤er burada Yönetim Kurulu olsayd›, onlara yö-
nelik görüfller söylenebilirdi. Ama Yay›n Kurulunun da ifline ya-
rayabilece¤ini zannetti¤im bir fleyler söylemek istiyorum.

Anayasan›n 135. Maddesi meslek örgütlerini tan›ml›yor ve
orada diyor ki, "Bu tür örgütler, iktidar›n, yönetenlerin idari ve
mali denetimlerine tabidir." Tabii, bu böyle diyor diye, "Aman, bi-
zi idari ve mali yönden denetleyecekler, a¤z›m›z› açmayal›m"
demek olmaz. Asl›nda, 135. Maddeye öyle bir hüküm koymala-
r›ndaki niyet o. Yani meslek odalar›, iktidar›n veya yönetenlerin
söylediklerinin d›fl›na pek ç›kmas›nlar; buradaki niyet o. Tabii
biz, "siyaset etme" diyoruz ya; ben, siyaset etmeyi bir parti siya-
seti olarak alg›lam›yorum. Pek çok arkadafl›mla, a¤abeyimle, ab-
lalar›mla at›flmam›z›n veya karfl› durmam›z›n nedeni bu. Yoksa,
toplumsal muhalefet yükseldi¤i zaman meslek örgütleri de hat›-
r› say›l›r ifller yapmaya bafllad›lar. Ama toplumsal muhalefet dü-
flünce, bilhassa 12 Eylül 1980 sonras›, meslek örgütleri, sadece
laf üreten; sektörüne yönelik, somut, hiçbir bilimsellik yan› tafl›-
mayan ifllerle u¤raflmaya bafllad›. Böylece tabanlar›yla iliflkileri de
koptu. Böylece de ortaya ne ç›kt›; az›nl›klar›n tahakkümü alt›n-
da meslek örgütleri. Böyle, küçük küçük mercekler halinde, hiç-
bir ifle yaramayan, kap›s›n› belki yöneticilerinden gayr› hiçbir
üyenin açmad›¤› örgütleri oluflmaya bafllad› ve bu meslek örgüt-
lerinin taban›n› besleyen üniversitelerle de kopuk bir çal›flma
içerisine girildi. 

Hat›rl›yorum, 1991’de, 13 tane bölüm baflkan› vard›; dedik ki,
"Örgütü oluflturacak olan üyelerdir, üyelerin kayna¤› da üniver-
sitelerdir. Bu üniversitelerin bölüm baflkanlar›n› getirelim." Çün-
kü beni bu Odaya asistan›m getirmiflti; Faruk Aktuzlu. 5. s›n›fta
okurken, "Yahu, arada s›rada Odam›za gitmeliyiz" falan derdi.
"Biz, o flekilde asistanlar›n olabilece¤i üniversitelerle iliflkimizi
gelifltirelim" dedik. Bunun ard›ndan bölüm baflkanlar›n› toplant›-
ya ça¤›rd›k. Odada k›yamet kopuyor; "Siz nas›l YÖK’ün adamla-
r›yla toplant› yapars›n›z?!" Mant›¤› düflünebiliyor musunuz?! 

13 tane bölüm baflkan›n› getirdik ve çok da iyi karfl›land›k,
onlar da çok iyi karfl›lad›lar. Çünkü ö¤renci kaynaklar›n› bir fle-
kilde bizlere yöneltmeleri gerekiyordu ve bizim de onlarla iyi
iliflkiler içerisinde olmam›z gerekiyordu. Döndük bu tarafa, sana-
yiciyle iyi iliflkiler kurmaya bafllad›k, Bülent Eczac›bafl› ile iyi ilifl-
kiler kurmaya bafllad›k. Feryat figan; ‹stanbul fiubede yer yerin-
den oynuyor, "Siz nas›l kapitalist bir adamla birlikte olursunuz?!"
Bak›n, bunlar bu örgütleri, insanlar› demoralize eden anlay›fllar.
Çünkü bu kifliler burada bir toplumsal görev ad›na, bir bilinç, bir
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Sanayicinin de, kendi çal›flanlar›n›n, kendi mühendislerinin
bir örgütü oldu¤unu ve bu örgütün bir fleyler üretti¤ini, salt
laf de¤il, bir fleyler üretti¤ini ve kendi sektörüne yönelik çö-
züm önerileri gelifltirdi¤ini görmesi laz›m. Bunlar› görürse ilifl-
kiler daha iyi geliflir. Bu Odan›n kap›s›ndan içeri Procter And
Gamble’›n Genel Müdürü girdi. Niye? Niye geldi? Çünkü ra-
hats›z oldu; bu örgütün ç›k›fl›ndan, bilimsel ç›k›fl›ndan rahat-
s›z oldu.



gönül ifli ad›na yap›yor bu iflleri ve bunlar motivasyonu bozan
nedenler olmaya bafllad›. 

Bence, e¤er bu iliflkileri sa¤l›kl› kurarsan›z, bir kere, üniver-
sitelerde ö¤renciler, kendi meslek örgütü oldu¤unu hat›rl›yor ve
mezun olur olmaz Oda’ya geliyorlar. Sanayicinin de, kendi çal›-
flanlar›n›n, kendi mühendislerinin bir örgütü oldu¤unu ve bu ör-
gütün bir fleyler üretti¤ini, salt laf de¤il, bir fleyler üretti¤ini ve
kendi sektörüne yönelik çözüm önerileri gelifltirdi¤ini görmesi
laz›m. Bunlar› görürse iliflkiler daha iyi geliflir. Bu Odan›n kap›s›n-
dan içeri Procter And Gamble’›n Genel Müdürü girdi. Niye? Ni-
ye geldi? Çünkü rahats›z oldu; bu örgütün ç›k›fl›ndan, bilimsel
ç›k›fl›ndan rahats›z oldu.

Üye, bir kere, örgütüne güven duyacak. Yani meslek örgüt-
leri e¤er bir baflar› yakalamak istiyorsa, üyelerinin güven duydu-
¤u bir örgüt yap›s›n› oluflturabilmeli. ‹ki, yay›n organ› gerçekten
çok önemli. Mesela, yay›n organ›, üye ile örgüt aras›ndaki iletifli-
mi sa¤layan en önemli araç. Biz ne yapt›k? Çok bilimsel bir der-
gi üyelerimizce pek ilgi görmedi. Bizim dönemin dergilerine ba-
k›n; teknik ve popüler dergi ç›kartmaya gayret ettik. Yani hiç ol-
mazsa her üye, içinde bir-iki sayfa okuyabilsin. Yani salt yazar›-
n›n ilgi duyabilece¤i bir yaz›y› okumasa da olur; çünkü o çok dar
bir çerçeveye hitap ediyor. Teknik ve popüler bir yay›n organ›
ç›kartal›m dedik ve ona yöneldik. Ayr›ca bir bilimsel dergi konu-
sunu da, üniversitelerle birlikte, üniversite bölüm baflkanlar›yla
birlikte yapt›¤›m›z toplant›da dile getirdik; "Gelin, ortaklafla bilim-
sel bir dergi ç›karal›m" dedik. Bu, teknik ve popüler yay›n orga-
n›na bir de a¤›rl›kl› say› anlay›fl› katt›k. Mesela, dergileri sektör
sektör böldük. Mesela, seramik sektörü, enerji sektörü dedik. Bu
flekilde, hiç olmazsa o say› o sektörde okunur olmaya bafllad›.
Bu, ayn› zamanda dergiye reklam almay› da kolaylaflt›rmaya bafl-
lad›. Örne¤in, enerji sektörüne yönelik bir say› ç›karaca¤›n›z za-
man, bu sektörde çal›flan üreticiler veya firmalar daha çok ilgi
gösteriyorlar. Yani s›radan bir dergiye reklam vermektense, ken-
di sektörlerine yönelik insanlar›n okuyaca¤› bir dergiye reklam
vermeyi ye¤liyorlar.

Biz, eskiden, "Perflembe Söyleflileri" denilen toplant›lar ya-
pard›k. Hat›rlarsan›z, her perflembe veya 15 günde bir, kendi
alan›m›za iliflkin herhangi bir konuda, o konuyu bilen bir kifli bir
söyleflide bulunur ve insanlar o söyleflilerden de, meslek sonra-
s› e¤itim gibi, genel bir bilgi al›rd›. Örne¤in ben, Odadan ö¤ren-
di¤im bu konuyu, Oda sonras› çal›flt›¤›m çeflitli örgütlerde haya-
ta geçirmeye bafllad›m. Bir tanesi parti okulu flekline dönüfltü, ki
onun çekirde¤i, Kimya Mühendisleri Odas›nda yap›lan "Perflem-
be Söyleflileri"dir. Böylece, üyelerin de buraya gelip, burada ken-
disini bir flekilde seslendirebildi¤i tart›flmalara kat›labilmesi la-
z›m. Hat›rl›yorum, bir dönem, o kadar üst düzey (!) tart›flmalar
yap›l›rd› ki a¤z›m›z› açamazd›k. Tabii o da do¤rusu de¤il; çünkü
o dönemler, küçük siyasi gruplar›n birbirleriyle üst düzeyde fel-
sefi ve siyasi yönde çat›flt›klar› bir ortamd› ve di¤erleri de onla-
r›n alt›nda ezilip gidiyordu. Yani o flekilde de de¤il; ama burada
insanlar›n kendilerini tart›flmalar›n içine atabilece¤i toplant›lar
düzenlenmesinde yarar var. Üye gelip, kendini burada dile geti-
rebilmeli. Mesela, o zaman, bizim dönemimizde g›da mühendis-
leri de Odaya üyeydi, 400 üyeydi, ki bunlar 12 Eylül ö¤rencileriy-

di; ona ra¤men, oluflturabildi¤imiz  platformlarda, onlar her tar-
t›flmada çok etkin rol alabildiler ve çok çabuk da kendi meslek
örgütlerinde etkin olabilme yetene¤ini de kazand›lar. Asl›nda
bizden ald›klar› o mekanizmalar› kullanarak yapt›lar bunu. San-
ki bunlar› tekrar denemekte yarar varm›fl gibi geliyor bana. Bir
de, Amerika’y› yeniden keflfetmenin anlam› yok; kendi efl örgüt-
lerimizle, örne¤in, ‹ngiltere kimya mühendisleri organizasyo-
nuyla, Almanya, Fransa kimya mühendisleri organizasyonuyla
iliflkilerimizi gelifltirebiliriz. Çünkü AB süreci içerisinde onlarla
iliflkileri korumak, kollamak laz›m ve "Biz neredeyiz?" diye bir
düflünmek laz›m. 

‹ngiltere Kimya Mühendisleri Odas› Genel Sekreteri ile Yuna-
nistan’da, Odam›z›n da davetli oldu¤u bir kongrede karfl›laflm›fl-
t›k. Bana ne dedi biliyor musunuz? "Örgütünüz nas›l?" dedi. Ben
de, "14 bin kimya mühendisi, 400 g›da mühendisi, 5 tane flubesi,
flu kadar il temsilcili¤i var" falan dedim. Adam durdu, "Yahu, böy-
le bir örgüt için çok genç de¤il misiniz?" dedi. Tabii onlar›n ka-
fas›ndaki kimya mühendisli¤i örgütü ile bizdeki farkl›. Çünkü
onun baflkan› 75 yafl›nda, profesör. Siz, 35-40 yafllar›nda biri ola-
rak, öyle bir yayg›n örgüt için çok genç gözüküyorsunuz. Tabii
onlar biraz daha kurumsallaflm›fl, biraz daha iktidarla iç içeler.
Ama mesela, Yunanistan Kimya Mühendisleri Odas› öyle de¤il.
Bütçe görüflmeleri s›ras›nda, Kimya Mühendisleri Odas›n›n görü-
flü al›nmadan, kimya sanayiine yönelik herhangi bir madde ç›k-
m›yor. Orada da çok etkinler. En az›ndan bizim de böyle nokta-
lara gidebilmemiz laz›m; yani söz sahibi olabilmemiz gerekir.
E¤er olursak, ben, üyelerimizin Odalar›na, örgütlerine sahip ç›-
kabileceklerini zannediyorum. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Teflekkürler. Buyurun Ala-
eddin Bey.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS

Ben, Bülent’in b›rakt›¤› yerden devam edeyim.
Demek ki örgütlenme yap›m›z›, flemam›z› gözden geçirme-

miz gerekiyor. Yani 1950’lerde kurulan TMMOB ve ona ba¤l›
odalar›n o zamanlar içinde bulundu¤u koflullarla bugünkü ko-
flullar çok farkl›. O dönemde zorunlu üyelik vard›, herkes gelip
üye oluyordu; sizin onlarla konuflman›z belki biraz daha kolay-
d›. Ama flimdi gelmiyor, üye olunmuyor. Buna çareler aramak,
çareler bulmak laz›m. Niye üye olunmuyor? Kald› ki siz, insan›
zorla, mahkeme karar›yla getirip üye yap›yorsan›z bundan çok
fazla fley de ç›km›yor, çok da sonuç alam›yorsunuz. Bu bir. ‹kin-
cisi, Bülent do¤ru bir fley söyledi; eskiden 300 kimya mühendisi
TÜGSAfi'ta, 200 kimya mühendisi Etibank’ta falan çal›fl›yordu.
Dolay›s›yla, bu alanlarda örgütlenmek de biraz kolayd›. fiimdi ka-
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‹nanamad›m; 150-200 kimya mühendisli¤i ö¤rencisi bizi din-
lemeye gelmifller ve can kula¤›yla bizi dinliyorlar. Siyaseten
sizin gibi düflünmüyorlar; fakat, "Ne yapacaks›n›z?" sizi dinle-
mek istiyorlar. Ben, orada bir fleyler anlatt›m, Ö¤renci Kurul-
tay›ndan falan bahsettim; Erzurum’dan 10 tane ö¤renci Ku-
rultaya geldi. Bu çok önemli. Demek ki, siz e¤er diyalog ku-
rarsan›z, üniversitelerin oldu¤u yerde veya sanayicilerin ol-
du¤u yerde diyalog kurarsan›z bu gelifltirilebilir.



mu bitti bizde, özellikle kimya mühendisli¤i alan›nda kamu bitti
– özellefltirildiler.

Burada U¤ur’un söyledi¤i bir fley var, ki bu bence de çok
önemli; sermayeye karfl› olmak baflka bir fley, sömürüye karfl› ol-
mak baflka bir fley. Onu ay›rt etmeyi geçmifl dönemde becere-
medik. Yani her cebinde 3 kurufl olan›, paras› olan› düflman ilan
ettik veya öyle gördük. fiunu hiç unutmuyorum: Elaz›¤ Güb-
re’nin Müdürüydüm, Vali ile görüflmekten korkuyordum, kaç›n›-
yordum. Niye? Beni orada görürlerse M‹T'çi diyecekler. 1978-
79’lar böyle bir süreçti. 

Bu döneme geldi¤imizde, bak›yoruz, çok hakl› bir tespit; flu
anda kaynaklardan bir tanesi üniversiteler. Yani üyelerimizi tam
merkezinde, kayna¤›nda yakalamak mümkün. Nitekim, benim
yönetimde oldu¤um dönemde, üniversitelerle diyalog kurmak
do¤rultusunda Ferda Hocam›n bir önerisi olmufltu. Gazi Üniver-
sitesinin mezuniyet töreni vard›, "Burada Oda olarak ne yapabi-
liriz?" diye düflünmüfltük. O zaman, birer paket haz›rlay›p, içle-
rine iki tane kitap koyup – ki  bizim çok para harcad›¤›m›z bir
fley de de¤ildi – birinci, ikinci, üçüncüye verdik. Bu, kimya mü-
hendislerinin bir odas›n›n var oldu¤unu göstermenin, kimya
mühendisli¤i ö¤rencileriyle üniversitede diyalog kurmak istedi-
¤inin bir ad›m›yd›. Burada bir fleyi de hiç unutmuyorum: ‹sim
vermek istemiyorum; ancak, o dönemde, "Üniversitedeki hoca-
lar›m›zla, bölüm baflkanlar›na yönelik bir kokteyl, bir söylefli ya-
pal›m, bir çay içelim, yemek yiyelim" demifltik, ama fiube Yöne-
timinden birileri, "Ben, üyelerime ayr›cal›k yapamam; ona yapar-
sam, fluna da yapar›m, buna da yapar›m" diye karfl› ç›km›fllard›.
Kald› ki, gerekirse onlara da yapar›z, yapmam›z laz›m. Baz› fley-
leri art›k aflmak laz›m. Yani örgütlenme çok kolay olmuyor, çok
zor bir fley; hani "ekmek aslan›n a¤z›nda" deyiminin bir benzeri
örgütlenmede de geçerli.

Diyalog çok önemli. S›cak bir diyalog, bir telefon çok önem-
li. Bilmiyorum; ama bizim Odam›zda yok, baflka odalarda da yok
san›r›m. Yani buraya gelip üye olduktan sonra acaba hiç kimse-
yi düflünüyor muyuz? "Yahu, bu sene mezun oldu, geldi, 4 ay-
d›r, 6 ayd›r bizim üyemiz. Ben, flu Alaeddin Aras’› bir arayay›m;
üye oldu da, nerededir, ne yap›yor, bana verdi¤i telefon duruyor
mu?" diye merak edip ar›yor muyuz? Belki bir telefon açsak, o
insan, o arkadafl›m›z etkilenecek, "Yahu, Oda ar›yor" diye bir di-
yalog süreci bafllatacak.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Evet, ciddi bir iletiflim eksik-
li¤i var.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- Evet, diyalog çok önemli. 
Buna iliflkin son somut örne¤i vereyim. Bu, son Ö¤renci Ku-

rultay›n›n bir hafta öncesinde Erzurum’a gittik. Erzurum, ki bi-
zim gitmekten kaç›nd›¤›m›z, daha do¤rusu gitmek istemedi¤i-
miz bir yer. ‹nanamad›m; 150-200 kimya mühendisli¤i ö¤rencisi
bizi dinlemeye gelmifller ve can kula¤›yla bizi dinliyorlar. Siyase-
ten sizin gibi düflünmüyorlar; fakat, "Ne yapacaks›n›z?" sizi din-
lemek istiyorlar. Ben, orada bir fleyler anlatt›m, Ö¤renci Kurulta-
y›ndan falan bahsettim; Erzurum’dan 10 tane ö¤renci Kurultaya
geldi. Bu çok önemli. Demek ki, siz e¤er diyalog kurarsan›z, üni-

versitelerin oldu¤u yerde veya sanayicilerin oldu¤u yerde diya-
log kurarsan›z bu gelifltirilebilir. Tabii ki bizim elimizde olmayan
nedenler çok. Nedir bunlar? Mesela, bu ülkede kimya mühendi-
si planlamas› bizim elimizde de¤il; yani kaç kimya mühendisine
ihtiyaç var, nas›l yerlefltirilir, bunlar› biz planlam›yoruz. Onlarla
bir diyalog süreci bafllatabiliriz; ama örgütlenme yap›m›z› ona
göre düzenlemeliyiz.

Sonuçta sosyal bir diyalog var. Bir arkadafl›m›z, TMMOB ad›-
na, Çal›flma Bakanl›¤›ndaki bir toplant›da, TMMOB’nin ne düflün-
dü¤ünü, neler yapt›¤›n› söylemiflti. Çünkü TMMOB ad›na gidin-
ce bir de öyle bir s›k›nt› yafl›yorsunuz; nitekim elli fleyden geçi-
yorsunuz. "iyi de orada ne diyecekler?" deniyor. Yahu arkadafl-
lar, spontane bir fley sorar, ben ne bileyim ne diyeceklerini?! Ben
diyemem ki, "‹hsan Karababa, sen git oraya; ama onu sorarlarsa,
de ki, ‘Dur, gideyim, Odaya soray›m da öyle geleyim size cevap
vereyim." ‹hsan Karababa bu Odan›n ne düflündü¤ünü biliyor,
bu Odan›n nas›l bir politika izledi¤ini biliyor, akl› bafl›nda bir in-
san; Oda Baflkanl›¤› yapm›fl, yöneticili¤ini yapm›fl, ne cevap ve-
rece¤ini bilir. Yani yöneticilerimizin art›k o mant›ktan s›yr›lmas›
laz›m. Genel olarak söylüyorum. Baflka bir isim verdi¤imde kim-
se al›nmas›n diye, ‹hsan A¤abeyin ad›n› bilerek söyledim.

Yani biz art›k güvenmeliyiz kendimize, üyelerimize de gü-
venmeliyiz. E¤er örgüt kendi üyesine güvenmiyorsa, örgütlülü-
¤ü götüremezsiniz. Olacak fley de¤ildir bu. O arkadafl›m›z fley
söyledi, "Biz, görsel diyalog istemiyoruz; s›cak, samimi diyalog is-
tiyoruz" dedi. Üye de onu istiyor, örgütlülükte onu istiyor; bir s›-
cak diyalog istiyor, bir merhaba demek onun hofluna gidiyor.
Ama ben sanm›yorum ki, üye etti¤imiz bir kifliyi bir daha aram›fl
olal›m.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹--  Bu Oda'da Demirel yok.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- S›cak iliflkiler önemli. 
Yani 1970’lerdeki emek-sermaye iliflkileri yerinde durmuyor;

de¤iflti. Kapitalizmin iliflkileri, merkez-çevre iliflkileri de¤iflti. Tabii
bunlar› söylerken özür diliyorum sizlerden; sizler, benden çok
daha iyi biliyorsunuz. 1970’lere kadar yabanc› sermaye sahiple-
rinin kendileri gelip burada fabrika kuruyorlard›. 1980’lerden
sonra, fabrika kurmaktan vazgeçtiler, teknoloji satmaya bafllad›-
lar. 90’lar›n yar›s›ndan sonra ve bu son dönemde de art›k tekno-
loji satmaktan da vazgeçtiler; "Al›n iflte, para var; ben para veri-
rim, yine kâr ederim" diyor. Bizim de örgütlenmemizi, mühendis
olarak bu ülkedeki çabalar›m›z› bütün bu de¤iflen koflullara gö-
re flekillendirmemiz laz›m. Yani e¤er bu örgütlülü¤ümüz yanl›fl-
sa, baflka bir örgütlülük getirece¤iz, baflka bir biçim yarataca¤›z.
Bir kast var; ama kast›n d›fl›na ç›kman›n koflullar›n› daha geriye
giderek, daha kötüye giderek de¤il; daha iyiye giderek flekillen-
dirmelisiniz. E¤er bunu beceremezsek, tabii ki örgüt giderek da-
ha da çok küçülür.  

Burada yine bir an›m› anlatay›m. Cezaevinde oldu¤um s›ra-
lar, ko¤uflta genç çocuklar vard› – tabii ben de gençtim, 30’lu
yafllardayd›m – kendi aralar›nda flunu tart›fl›yorlard›: Angola’da
ulusal kurtulufl örgütleri MPLA ve FNLA vard›, iki ayr› grup; bunu
tart›fl›yorlard›, bunun hangisinin do¤ru, hangisinin hakl› oldu¤u-
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nu tart›fl›yorlard›. Ama kendi ülkemizde, o cezaevinde hangi ko-
flullar› yaflad›¤›m›z› tart›flm›yorlard›. Yani bizim de onlar gibi dav-
ranmaktan kurtulup, bu örgütü art›k masaya yat›rmam›z laz›m. 

‹hsan A¤abey diyor ki, "Biraz daha rahat hareket edebilece-
¤imiz bir oturma düzeni oluflturun." Niye? Çünkü o flekilde da-
ha s›cak diyalog kurabilecek. fiimdi benim yan›ma gelemiyor;
gelmek istiyor, ama gelemiyor. Bir dokunsa, bir merhaba dese
daha mutlu olacak. Ben, bir insan›n elini tutup bir merhaba de-
di¤imde baflka etkilenirim; ama buradan bir merhaba demek
baflka. Mesela, ben, bana mesaj gelmesinden hofllanm›yorum,
telefon edilmesini istiyorum. Mesaj 100 bin lirad›r; bana telefon-
la, "Alo, merhaba, nas›ls›n, bayram›n kutlu olsun" veya "Yeni y›l›-
n› kutluyorum" deyip kapatsa, yine 100 bin lirad›r; ama bir s›cak
sesini duyuyorsunuz. Bu iletiflim çok önemli. Bizim örgütümü-
zün kendi üyeleriyle, kendi meslektafllar›yla bu iletiflimi mutlaka
kurmas› laz›m. Birebir bizlerin de yapmas› laz›m; yani yaln›z
Oda, örgüt de¤il; bizler de yöneticiler olarak bu s›cak diyalogu
gelifltirmemiz laz›m. Bir merhaba demek, onu buraya ça¤›rmak
san›r›m çok daha etkili olur. 

Sütten a¤z› yananlar›n yo¤urdu üfleyerek yemeleri gibi,
"Geçmifl dönemde Oda flöyleydi, böyleydi" demeyi b›rak›p, ken-
di meslek alanlar›m›zdan ç›karak toplumsal muhalefeti yaratma-
l›y›z. Bu çok önemli. Çünkü e¤er ben iyi bir kimya mühendisi ol-
mam›flsam, iyi bir siyasetçi olamam. Birisi bana der ki, "Kardeflim,
e¤er sen adam olsayd›n, öncelikle iyi bir kimya mühendisi olur-
dun." O zaman demek ki, iyi bir kimya mühendisi olmam laz›m.
Kendi Odamda, kendi örgütümde ben bilinmiyorsam, baflar›l›
olam›yorsam, nas›l siyaset yapar›m, kitle bana nas›l inan›r?! Bu
çok önemli.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Teflekkürler.
Arzu ederseniz, bu turda, biraz kendi dönemlerinizde yap-

t›¤›n›z mesleki çal›flmalar, o dönemde ç›kar›lan dergiler, kitaplar-
dan falan bahsedelim. Kimya Mühendisleri Odas›n›n tertipledi¤i
ve sürükledi¤i birtak›m kongreler var; bunlar› yaparken nereden
yola ç›kt›k? ‹sterseniz, bir tur bunun üzerinde dural›m, ondan
sonraki turda da art›k son söyleyeceklerimizi söyleyerek bitire-
lim. Bu arada isterseniz dil konusuna da de¤inelim. Biz, Oda ola-
rak dil konusunda epey etkin olmufluzdur.

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA-- Dil konusunda en etkin oda biziz.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- O nedenle, e¤er onun için
de bir fleyler söylersek çok iyi olur. 

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA-- Osman Gürel, Ali Çulfaz, Ömer Kuleli,
bir kifli daha vard›. Onlar›n da dil üzerine çal›flmalar› vard›. Özel-
likle Ömer Kuleli dil üzerinde çok duruyordu. Önce "Dil K›lavu-
zu" diye küçük bir kitapç›k halinde yay›nland›. Sonra o yay›nla-
nan Dil K›lavuzu’nu Türk Dil Kurumu kendi dergisinde çok öv-
dü. Bu dedi¤im 1980’den önce oluyor. Gerçekten, dil üretiminin
temellerine sayg›s› olan, onlar› esas alan bir tarzda, zannediyo-
rum bilimsel yönde 2.400 kelime ürettiler. 2.400 kelime az fley
de¤il; çok yüksek bir üretim. Bir de hakikaten dil türetmenin ku-
rallar› nas›l olacak konusu var.    

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkür ederiz. Buyurun
Bülent Bey.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹--  Mesleki çal›flmalar ve yay›nlarla ilgili be-
nim ilave olarak söyleyebileceklerim flunlar: Biz, dönemimizde,
esas olarak, mesleki çal›flmalar›n bir süreklili¤i olmas›na, sürek-
lilik arz etmesine dikkat etmeye çal›flt›k. Yine önceki dönemler-
de yap›lm›fl çal›flmalar› sürdürmeyi esas ald›k. Bu çerçevede
bakt›¤›m›z zaman, mesela, kongreler, kongre kurullar› taraf›n-
dan organize ediliyordu; yani orada Yönetim Kurulu olarak biz-
lerin görevi, sadece ve sadece bu kongre veya seminer türü fa-
aliyetleri örgütleyen kurullar›n söylediklerini yapmakt›. Biz, iflin
pratik yönlerini hayata geçirmekle u¤rafl›yorduk. Do¤rudan do¤-
ruya ayr›nt›lar›, yani kongrenin hem bilimsel yan› aç›s›ndan ay-
r›nt›lar›, hem de di¤er teknik ayr›nt›lar› bu kurullar taraf›ndan yü-
rütülüyordu. Çal›flma tarz›m›z oydu. 

Konuflmam›n bafl›nda da söyledi¤im gibi, bu dönemde ilk ola-
rak düzenli dergi ç›kartmay› baflard›k. Yani 12 Eylülden sonraki
dönem için konufluyorum; çünkü ondan önce, düzgün, kaliteli,
nitelikli dergiler ç›kart›l›yordu. Di¤er teknik okullar› mutlaka kitap
halinde bast›k. Yani küçük küçük, o günkü koflullar içerisindeki
bask› tekni¤ine uygun olarak, kal›c› ürün olsun diye onlar›n hep-
sini bast›k. Onun d›fl›nda, mesela, yapt›¤›m›z, ama baflaramad›¤›-
m›z cep kitaplar› türünden faaliyetlerimiz oldu. Yine o dönemde
dergiyi biraz daha okunur hale getirmek için, bilimsel ve popüler
hale getirmek için çaba sarf ettik; ama burada do¤rudan do¤ru-
ya Yay›n Kurulu belirleyiciydi. Onun çok fazla hayata geçti¤ini
söyleyemem. Çünkü Yay›n Kurulu bir dergiyi kurgulamak duru-
mundayd›, farkl› farkl› düflüncede olan kifliler vard›; ama yine de
daha yayg›n okunmas› için Yönetim olarak iradi müdahale etme-
ye çal›flt›k. Sonuçta derginin yay›nlanmas›na karar veren Yay›n
Kuruluydu; yani onlar›n yaklafl›mlar› belirleyiciydi.

Yay›n olarak düflündü¤ümde, bilimsel yay›nlar olarak, bunun
d›fl›nda pek bir fley yok. Ama temel yaklafl›m, ‹hsan A¤abeyin
söyledi¤i gibi, ortak üretilen fleylerdi ve biz, Yönetim olarak her
konunun sürekli faaliyet alan› flekline dönüflmesini düflündük,
onu hayata geçirmeye çal›flt›k. Yani bizim Yönetim olarak olaya
yaklafl›m›m›z›n esas›, süreklilik oluflmas› yönündeydi. Bunu özel-
likle vurguluyorum. Süreklilikte bir rasyonalizasyon var, bir son-
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rakini daha kolay yapabilirsiniz. ‹ki, yapt›¤›n›z çal›flmay› bir son-
rakinde daha iyi, eksikleri giderilmifl flekilde hayata geçirmeniz
mümkün olabilir, derinlemesine çal›flma yapabilirsiniz. O ne-
denle, faaliyetlerde süreklili¤in her zaman, her bak›mdan yarar-
l› oldu¤unu düflünüyorum.

Yay›nlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler. Buyurun U¤ur
Bey.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL    

Bizim dönemimizde, bir kere biz fluna çok önem verdik: Her
etkinli¤imizi kitaplaflt›rd›k. Yani teknik okullar olsun, sempoz-
yumlar olsun, kongreler olsun, hepsini kitaplaflt›rd›k ve bir de
buradaki editörlü yay›n olsun, ki referans verilebilsin. Bu amac›
güttük. Seramik Kongresini yapt›k ve kapsaml› bir bildiriler kita-
b› yay›nland›. Arkadan, Bursa’da, gerçekten sektörün en önde
gelenleriyle Madeni Ya¤lar Sempozyumunu düzenledik, onlar›
kitaplaflt›rd›k. Do¤algaz üzerine 4 veya 5 tane kitapç›k ç›kartt›k;
bu ‹ç Tesisat Yönetmeli¤i veya iç tesisatta uyulmas› gereken ku-
rallar konusunda 4 veya 5 tane kitapç›k ç›kartt›k. Çünkü o s›ra-
da gerçekten Makine Mühendisleri Odas› ile büyük bir kavgan›n
içerisindeydik.

‹hsan A¤abeyin söyledi¤i gibi, Dil Yar Kurulunun düzenledi¤i
o yeflil, uzun kitab› daha gelifltirerek yine Yar Kurullar arac›l›¤›yla
"Kimya Mühendisli¤i Deyimler ve Terimler K›lavuzunu" ç›kartt›k. 

Bunun ilki bir Yar Kurulu arac›l›¤›yla ç›kt›. 1973’te, Olcay’la-
r›n, Süleyman’lar›n falan oldu¤u dönemde bir komisyon kuruldu
ve üç arkadafl›m›z da – Ali Çulfaz, Ömer Kuleli, Osman Gürel –
onu ald›lar, yine o kurulda çal›flan bir-iki insanla daha da genifl-
lettiler; ama kapa¤›na kendi isimlerini yazd›rmak istediler. Biz de
Yönetim olarak, "Hay›r, yazamazs›n›z, haks›zl›k olur. Size içerde
bir teflekkür yaz›s› yazar›z" dedik. Bu, bir tart›flma konusu olmufl-
tu da, o yüzden flimdi akl›ma geldi¤i için söylüyorum. Bir fley üre-
tirken de haks›zl›¤a u¤rayanlar veya u¤ratanlar da olabiliyor. 

Sektör raporlar› çok önemli. Asl›nda Odam›z›n öncelikle
bunlara a¤›rl›k vermesi gerekir. Çünkü elinde o tür dokümanlar
oldu¤u için onlar› gelifltirmek, güncellefltirmek çok kolay. Mese-
la, bazen iktidardakiler veya hükümetler, baz› toplumsal hare-

ketleri k›rmak için odalar› ça¤›r›rlar; e¤er amac›m›z ba¤c›y› döv-
mek de¤il de, üzüm yemekse, onlara o sektör raporlar›n› vere-
bilmeliyiz. Böylece o sektöre iliflkin önerilerimizi de bu iflin ka-
rar mekanizmas›n› oluflturacak kiflilere anlatabilmeliyiz. O ne-
denle ben bu sektör raporlar›n› önemli görüyorum. Çünkü ileri-
de yap›lacak Sanayi Kongrelerinde de onlar çok büyük bir kay-
nak oluflturuyor. 

Dergi konusunda da, daha önce de anlatt›¤›m gibi, okunabil-
sin diye teknik ve popüler olmas›na özellikle özen gösterdik.
Çünkü çok emek var. Çok emek var ve maddi gücümüz de ol-
mad›¤› için, o dergilerin at›lmas›na bile raz› olmuyorduk. E¤er
üyelerimiz okumuyorsa, hatta okunanlar› bile toplard›k, baflka
yerlere de da¤›tal›m diye. Çünkü o bizim için çok önemliydi,
dergi çok k›ymetliydi. 

Söyledi¤im gibi, sempozyumlar›, söyleflileri genellikle kitap-
laflt›rd›k, teknik okullar› yay›n haline getirdik. Çünkü övündü¤ü-
müz nokta orayd›. "Yay›n elinize ilk gün verilecektir" gibi bir an-
lay›fl›m›z vard›. 

Yay›n konusunda bir kere flunu önlemek laz›m: Kaynaklar›-
m›z çok k›t. Kaynaklar›m›z k›t oldu¤u için, örgüt bütünlü¤ü içe-
risinde çok koordineli bir yay›n politikas› izlememiz gerekiyor.
Bence, Genel Merkezin asli görevlerinden birisi bu. Yani her ör-
güt, her birim kendi bafl›na buyruk, kendi istedi¤i gibi yay›n ç›-
kartmamal›. Çünkü o, bir ölçüde Kimya Mühendisleri Odas›n›n
yay›n› olarak ç›k›yor. Yani bu anlay›fl› bu örgüt bütünlü¤ü içeri-
sine anlatabilmek laz›m.

Bence, yay›n önemli; çünkü en az›ndan, 50 y›la flöyle bir dö-
nüp bakt›¤›m›z zaman, bizi bugüne o yay›nlar bir flekilde getiri-
yor. Yoksa, ‹hsan Karababa’y› her zaman buraya getiremeyebilir-
siniz. Oran’a kar çok ya¤arsa, gelmez, anlatamaz bunlar›. Bizler
de henüz çok fazla yafllanmad›k. (Gülüflmeler) O yüzden, o ya-
y›nlar çok k›ymetli ve onlara sahip ç›kmam›z gerekir diye düflü-
nüyorum.

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA--  U¤ur’un dedi¤i fley üzerinde bir saptama
yapmak istiyorum.

fiubeler art›k ba¤›ms›zl›k istiyorlar; o zaman da istiyorlard›,
flimdi bu istek daha da artt›. Çok ilginç bir fley bu, gücü bölüyor;
halbuki bu kendi aleyhine bir fley. TMMOB veya KMO bir fley
yapt›¤› zaman hepsinin gücünü yans›t›yor. Mesela, ‹stanbul veya
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O zaman matbaalar, ka¤›t çok para tutuyor... Yönetimde
oturduk, "Gidelim, Maliye Bakan›ndan ka¤›t isteyelim..." diye
kararlaflt›rd›k. Gittik, yan›m›za da bütün ç›km›fl olan yay›nlar›-
m›z› ald›k. Adnan Kahveci oturuyor; kitaplar› önüne koyduk.
"Say›n Bakan›m, bak›n, biz, meslek örgütü olarak bu kadar
yay›n ç›kartt›k. Bu nedenle, sizden rica ediyoruz; SEKA’ya
emir verin, bize 10 ton ka¤›t versin." Güldü, "Siz ka¤›d› ne ya-
pacaks›n›z yahu; ben size para vereyim. Zaten birçok yere
veriyoruz... 200 milyon para ç›kartay›m...Ben, meslek odalar›-
n› böyle bilmiyordum... Gerçekten çok iyi bir çal›flma yapm›fl-
s›n›z" dedi... Tabii, ç›kt›ktan sonra, bir fleyler oldu, o yard›m›
TMMOB kapt›. (Gülüflmeler) Müsteflar Gültekin Özdemir,
Kimya Mühendisleri Odas› diye TMMOB’yi ar›yor ve ‹smail
Kulaks›zo¤lu bir koflu gidip, 200 milyonluk çeki al›yor.



Ankara veya baflka bir flube yapt›¤› zaman, bunun ancak kaçta
birini yans›t›yor. fiubeler bunun fark›na varm›yorlar. "Ben yapar-
sam, kendimi güçlü gösterece¤im" falan diye düflünüyorlar; hal-
buki öyle de¤il. Kendi zafiyetini koyuyor ortaya, gücünü bölmüfl
oluyor, o sinerjiyi kaybediyor.  

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL--  Ama bunun alt›nda da örgütlülük anlay›fl›m›z

var, temelinde o yat›yor. Yani hastal›¤›m›z o. Onu aflabilsek, "Bir-

likten güç do¤ar" prensibiyle, pek çok fleyi aflabiliriz diye düflü-

nüyorum. Ama nedense, bilhassa 12 Eylül 1980 sonras›, "Küçük

olsun, ama benim olsun" anlay›fl› bu tür örgütlerde çok egemen

olmaya bafllad›. Küçük küçük ve hiçbir ifle yaramayan örgütler

oluflmaya bafllad›. Bunu ta TMMOB’ye kadar da götürebiliriz.

Mesela, ben, kiflisel olarak, bu kadar oda aç›lmas›na karfl›yd›m.

Hâlâ da üniversiteler bölündükçe, YÖK, bir flekilde, farkl› disip-

linler üzerine mühendislik disiplinleri açt›kça; ona paralel olarak,

TMMOB de oda açmaya bafllad›.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Ak›ll› odalar zaten bunu yap-
m›yor. Mesela, endüstri mühendisleri, makine mühendisleri hep
beraber. Endüstriciler, "Ayr›lal›m" demiyorlar. Mesela, g›da
mühendisleri bizden ayr›ld› da ne oldu; ben, adlar›n› bile duya-
m›yorum flimdi.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL--  Bir de kimya mühendisli¤i çok farkl› disiplin-
lerin de içerisinde oldu¤u bir alan. Mesela, eski Sovyetler'de,
Rusya’da, benim bildi¤im kadar›yla, kimya mühendisli¤i alan›nda
tan›mlayaca¤›n›z 39 tane mühendislik var. E¤er siz, her uzman-
l›k alan›na bir meslek odas› açmaya bafllarsan›z, "böl ve yönet"
anlay›fl›ndaki iktidar›n tuza¤›na düflmüfl olursunuz.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Alaeddin Bey, buyurun.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS--  Bizim dönemimizde, belki arkadafllar›m›z-

dan çok farkl› bir fleyler yapamad›k; ama ben, 92’li y›llarda Anka-

ra’da Merkez yönetimindeydim, bir de ekonomik darbo¤az›m›z

vard›, çok zor bir dönem geçirdik. Sonra 94-96’larda, Boya Kong-

resiyle birlikte biraz toparland›k ve ondan sonra da, "Dergiyi na-

s›l ç›karabiliriz?" diye araflt›rmaya bafllad›k. O dönemde, sa¤ ol-

sun, Ferda Hocam›z›n da bize büyük katk›lar› oldu. 

Bizim o dönemde yapabildi¤imiz fleylerin bafl›nda, yapm›fl

oldu¤umuz sempozyum ve kongrelerin sonuç bildirgelerini ve

tebli¤leri içeren kitaplar› bast›rmakt›. O dönemde, demin kullan-

d›¤›n›z "editörlük" tabirini, ilk defa Ferda Hocan›n a¤z›ndan dile

getirdi¤imizde ciddi tepkiler alm›flt›k. "Olur mu öyle fley?!" dedi-

ler. Niye olmas›n? Onca emek sarf etmifl, bütün bunlar› organi-

ze etmifl, hepsini toparlam›fl. Kitab›n üzerine editör unvan›n› is-

minin önüne yazmas›n›n s›k›nt›s› nedir?! 

Yine o dönemde yapt›¤›m›z en ciddi çal›flmalardan birisi de,

önceki dönemdeki a¤abeylerimizin, yöneticilerimizin daha önce

yapm›fl olduklar› ve demin konufltu¤umuz Kimya, Kimya Mü-

hendisli¤i ve Çevre Terimleri K›lavuzunu yeniden bast›rmam›z

oldu. Bunu bast›r›rken de, 1, 2 ve 3. Dönemdeki Yar Kurul üye-

lerimizin adlar›n› da ön sayfaya koyduk. O dönemde yine Ferda

Hocam›z›n ve ‹stanbul'da Seza Bafltu¤ ile Osman Gürel’in çal›fl-
malar›yla birlikte, Ömer Kuleli arkadafl›m›z›n katk›lar› oldu. Os-
man o dönemde çok mütevaz› davrand›, ama esas olarak
Ömer’in çok katk›lar› oldu. Ömer, o zaman Yozgat’ta, Y‹B‹TAfi’ta
çal›fl›yordu. Yani o dönemde yapt›¤›m›z en önemli katk›lardan
biri buydu, esas olarak devrald›¤›m›z bir fleyi sürdürebilmekti.
Esas›nda bizim yapt›¤›m›z bir fley de¤ildi, ama arkadafllar›m›n
eme¤ini göz ard› etmemek gerekti¤ini düflünüyorum. Çünkü
özellikle Ferda Hocam›n ve Seza Hocan›n, o dönemde, bir ön-
ceki Yar Kuruldan farkl› olarak, ciddi çal›flma ve katk›lar› oldu.
Fakat emin olun, daha sonra üniversitelerde gördüm, bu kitab›
çok ar›yorlar, çok istiyorlar; halen istenen ve aranan bir fley. 

O dönemde yeniden yapmak istedi¤imiz bir fley daha vard›,
ama yine darbo¤az yaflad›k. Kimya Sanayi Katalo¤u’nu yeniden
bast›rmak istedik; ama...

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Bir tane bas›ld›, ‹stanbul fiu-
be bast›.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS--  ‹stanbul fiube bast›rd›; ama Kimya Mühen-
disleri Odas› Genel Merkezi olarak bunu yapamad›k.

Dergi biraz ray›na girdi, periyodunda ç›kmaya bafllad›. Tabii
her ay de¤il; yani daha önceki dönemlerin 1 ayl›k periyodunu
yakalamak bizim aç›m›zdan biraz zor oldu, ama oturtmufltuk o
dönemde.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Hat›rl›yorum, TÜB‹TAK’›n yay›n
listesine al›nm›flt›.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- Evet. O dönemdeki bir flans›m›z da, Ferda
Hocan›n da görev alm›fl olmas›yd›. Özellikle üniversitedeki iliflki-
leri aç›s›ndan da bizim için çok yararl› oldu. Yani derginin daha
düzenli ç›kmas› falan aç›s›ndan önemliydi. Tabii yine birtak›m
tart›flmalar oldu. "Niye böyle yap›l›yor?" falan türünden itirazlar,
tart›flmalar oldu; ama biz, özellikle de Ferda Hoca bütün bunla-
r›n hepsini sineye çekti, "Hepsinden ders al›yorum, bütün bu
elefltirilerden bir fleyler ç›kar›yorum" dedi. Yani çok da al›ngan-
l›k göstermedi ve dergi ç›kt›, yine bahsetti¤im bu K›lavuz ç›kt›. 

Belki daha çok fley de yapabilirdik, bilemiyorum, ama o dö-
nemde, ilk defa, 96-98 döneminde, TMMOB’ye olan borcumuzu
tamamen s›f›rlad›k. Biraz param›z vard›, sa¤ olsun, ‹stanbul Boya
Kongresi bize biraz para kazand›rm›flt›. Fakat mesela fluna üzül-
düm: Demin bakt›m, burada, katk›da bulunanlar aras›nda Aysel
At›mtay var. Aysel At›mtay, Odam›zdan istifa etmifl. Üzülüyorum;
yani bu kadar önemli bir fleye katk›s› olan bir üyemiz Odam›z-
dan niye istifa etti, niye bu noktaya geldi? Ya bizden kaynakl›d›r,
ya da kendisinden; kendisinden de  kaynakl› olabilir.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- "Ben, çevre mühendisli¤i da-
l›nda çal›fl›yorum" diye istifa etti.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS--  Aysel At›mtay flu anda da, benim de,
TMMOB ad›na üyesi oldu¤um Kalite Çevre Kurulunun Baflkanl›-
¤›n› yürütüyor. fiimdi bunu götürüp verece¤im, diyece¤im ki,
"Bak, burada senin ad›n da yer al›yor; ama sen istifa etmiflsin."
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YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- O dönemde bir de Korozyon
Mühendisli¤i kitab› ç›kart›ld›.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- Evet. Yine Gazi Üniversitesindeki arkadafl-
lar›m›z›n, Timur Bey ve Hayri Yalç›n Beyin korozyon konusunda
haz›rlad›klar› bir kitap vard›. O dönemde bu kitap üzerinde,
"Bast›ral›m m›, bast›rmayal›m m›?" diye Oda'da bir tart›flma oldu;
ama yine Ferda Hoca sa¤ olsun, kendisi çok yard›mc› oldu, o ki-
tab› da bast›rd›k. Bu da esas›nda demin Bülent’in söyledi¤i o,
metalürji, kimya mühendisli¤i ve di¤er baz› mühendisliklerin bir
aradal›¤›n›n tipik bir örne¤i olarak gündeme geldi. Ben, multidi-
sipliner alanda kimya, metalürji, makine, çevre, g›da, petrol ve
baflka baz› mühendislik disiplinleriyle bir arada olmam›z gerek-
ti¤ine, birlikte çal›flmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Çünkü üret-
mek ancak böyle olur, baflka türlü üretemiyorsunuz. O dönem-
de bizim böyle bir çal›flmam›z olmufltu. Benim, Ankara’da  yö-
netimde oldu¤um dönemde, bir flans›m›z da, Ferda Hocan›n ol-
mas›yd›. Çünkü Merkezin fiube ile diyalo¤unun s›cak olmas› çok
önemli; öbür türlü, s›k›nt› yarat›yor, karfl›l›kl› s›k›nt›lar ç›k›yor. 

E¤er unuttu¤um baz› fleyler varsa, Ferda Hocam
tamamlayabilir. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Sabun, Deterjan Kongresi...

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS--  Ondan bahsettim zaten, onu yapt›k ve ilk
defa olarak oraya editör olarak sizin ad›n›z› yazd›¤›m›zda epey
tepkiler alm›flt›k. Ama maalesef, özel bir nedenden dolay› Kong-
rede bulunamam›flt›m. Babam›n vefat› nedeniyle Diyarbak›r’day-
d›m ve Kongre tarihi de önceden belirlendi¤i için Kongrede bu-
lunamam›flt›m. 

Söyleyeceklerim k›saca bunlar.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL-- Bu arada flunu söyleyeyim: Bu yay›nlar, örgü-
tün gerçekten yüz ak›. Bunu bir an›m› anlatarak aç›klamak isti-
yorum.

Rahmetli Adnan Kahveci o zaman Maliye Bakan›yd›. Biz de
yay›n konusunda çok s›k›nt›day›z. O zaman matbaalar, ka¤›t çok
para tutuyor; SEKA, üretimini düflürmüfl, ithal ka¤›t geliyor ve ka-
¤›t çok masraf tutuyordu. Yönetimde oturduk, "Gidelim, Maliye
Bakan›ndan ka¤›t isteyelim; bize bir kamyon ka¤›t versin" diye
kararlaflt›rd›k. Gittik, yan›m›za da bütün ç›km›fl olan yay›nlar›m›-
z› ald›k. Adnan Kahveci oturuyor; kitaplar› önüne koyduk. "Say›n
Bakan›m, bak›n, biz, meslek örgütü olarak bu kadar yay›n ç›kart-
t›k. Bu nedenle, sizden rica ediyoruz; SEKA’ya emir verin, bize
10 ton ka¤›t versin." Güldü, "Siz ka¤›d› ne yapacaks›n›z yahu; ben
size para vereyim. Zaten birçok yere veriyoruz" dedi. "Olur; e¤er
ka¤›t veremezseniz, ka¤›d›n bedelini verin. Zaten siz para da
verseniz, onu ka¤›t alarak kullanaca¤›z" dedim. "Yok, ben size
para vereyim, 200 milyon para ç›kartay›m" dedi. "Teflekkür ede-
riz" dedim. "Ben, meslek odalar›n› böyle bilmiyordum" dedi ve
bütün yay›nlar› teker teker inceledi, "Gerçekten çok iyi bir çal›fl-
ma yapm›fls›n›z" dedi. 

Orada, o yay›nlar›n, meslek odalar›n›n ve Odam›z›n yüz ak›
oldu¤unu ve her yerde övünerek, güvenerek gösterebilece¤imi-
zi anlad›m. Tabii, ç›kt›ktan sonra, bir fleyler oldu, o yard›m›

TMMOB kapt›. (Gülüflmeler) Müsteflar Gültekin Özdemir, Kimya
Mühendisleri Odas› diye TMMOB’yi ar›yor ve ‹smail Kulaks›zo¤-
lu bir koflu gidip, 200 milyonluk çeki al›yor.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Bizim buraya da hiçbir fley ver-
mediler, de¤il mi?

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL-- Hay›r, hay›r. "Hiç olmazsa borçlar›m›z› silin"
dedik; "Onu da yapamay›z" dediler. "Peki" dedik.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- O zaman son tura geçelim.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Önce yeni üyelerden bir sorular› alal›m
da, sonra son tura geçeriz. Çünkü biz kendi kendimize konufl-
tuk, d›flar›dan hiç konuflan olmad› da onun için söylüyorum.

Demet, senin merak etti¤in, bize sormak istedi¤in bir fley
yok mu? "Niye böyle oluyor?" diye sormayacak m›s›n?

DDEEMMEETT  AAYYDDEEMM‹‹RR--  Evet, sonuçta hepiniz geçmifl dönemler-
de Oda baflkanl›¤› yapm›fls›n›z ve sonuçta Odan›n bugüne gel-
mesinde de hepinizin etkileri var ve flu an diyoruz ki, "Üyeyle
ba¤lant›m›z yok, kesik." Acaba bunda sizin döneminizin ve geç-
mifl dönemlerin bir etkisi var m›?

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Yani "Bu olumsuz durumda sizin etkiniz
nedir?" diyorsun, öyle mi?

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- O zaman, Demet’in bu soru-
sunu da son konuflmalar›n›z›n içinde hep birlikte cevaplay›n.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Yok, hay›r; buna ayr›ca de¤inmek istiyo-
rum.

Bak›n, biraz önce konufltu¤umda söyledim; çok kendi içi-
mizde kal›yoruz. Benim, Demet’e özellikle bunu sormam›n ne-
deni de bu; d›flar›dan birilerinin bizi dürtmesi gerekiyor, irdele-
mesi gerekiyor. Yani bizim, d›flar›dan gelecek rüzgar› hissetme-
miz laz›m. 

Demet, "Sizin döneminizde olumsuz fleyler yok mu?" diye
sordu; tabii ki var. ‹lk akl›ma gelen flu: Birincisi, kendi ad›ma ko-
nuflay›m, bu Odada, politik kimlikle mesleki formasyonu çok iyi
dengelemek gerekiyor. Geçmiflte, burada kiflisel olarak dengele-
ri kuramad›¤›m›z bir yap›m›z oldu, özellikle de 80 öncesi için
söylüyorum. Yani bunu çok iyi dengelemek gerekiyor. Fakat bu-
nu hemen burada bir özelefltiri olarak yaparken flunu da söyle-
meliyim: Karfl› taraf›n da sizi alg›lamas› çok politik. Siz kendiniz,
bu dengeyi istedi¤iniz kadar kurun; sizin karfl› taraftan alg›lan›-
fl›n›z sizin iradeniz d›fl›nda oldu¤u için bu dengeyi oturtman›z
mümkün olmuyor. Bu da, üyelerin uzaklaflmas›na neden olan
fleylerden bir tanesi.

Bir de, o dönem içerisinde örgütün toplum taraf›ndan ve
üyeler taraf›ndan alg›lan›fl flekli belirleyici oluyor. Siz, istedi¤iniz
kadar, "Buras› mesleki bir örgüt; biz, flu kadar sempozyum, pa-
nel düzenledik, flu raporlar› yay›nlad›k" vesaire deyin, flu veya bu
flekilde dar bir çerçevede bunlar› sunmak, anlatmak durumun-
da kalsan›z da, o günkü koflullar içerisinde toplum, Türkiye, sizi
baflka türlü alg›l›yor. Siz isteseniz de, istemeseniz de böyle olu-
yor. Bu biraz da politik bir flekilde baflka yerlerden de empoze
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edildi¤i için; siz, kendinizi ne kadar kontrol etmeye, bu dengeyi
kurmaya çal›flsan›z da, d›fl›n›zdaki unsurlar belirleyici oluyor.
Dolay›s›yla, sizin kitleyle olan iliflkileriniz bafllang›çta flu veya bu
flekilde engellenmifl oluyor. Tabii bunu özür anlam›nda söylemi-
yorum. Sonuçta, bu örgütte, örgütün yöneticileri olarak bizlerin
de bu koflullar içerisinde bir fleyler yapmak için çaba sarf etme-
si gerekiyor. Olumsuz yanlardan birisi bu. ‹kincisi, konuflmam›n
ilk bölümlerinde de bahsettim; dördüncü boyutu iyi takdir ede-
memifliz. Çok fazla tart›fl›yoruz. Demokratiklik bizim benli¤imiz-
de var. Biraz da, "Bütün arkadafllar her çal›flmada kendi varl›kla-
r›n› hissetsinler" anlay›fl›yla, bunu böyle bir fetiflizm haline geti-
rip, sonsuz tart›flma ortam› ve zamanlamay› iyi ayarlayamayarak,
eylemsiz, sonuçsuz çal›flmalar yapmaya bafllad›k. Bu, ister iste-
mez, buraya çok yak›ndan emek veren arkadafllar için verimsiz
çal›flma ortamlar› do¤urdu. 

‹nsan, var oluflu gere¤i, bir fley üretti¤i zaman haz duyar;
üretemedi¤i zaman verimlili¤i azal›r. Bunlar› hep kiflisel anlamda
gözlemlerim olarak söylüyorum. Mesela, çok planc›yd›k, çok
planlamac›yd›k; ülkenin planlar›yla ilgili, planlamac› ekonomiden
yana çok fleyler söylerdik; ama kendi çal›flmalar›m›zda bu plan-
lama boyutu ikinci plana düfltü diye düflünüyorum. 

Onun d›fl›nda, bireysel olarak, siyaseten ve fikir anlam›nda
karfl› oldu¤umuz kiflilerle gereksiz, verimsiz tart›flmalara girdik
bu toplant›lar içinde. Yani toplant›n›n verimlili¤i ortadan kalkt›.
Sanki derdimiz, siyasal karfl›t›m›za laf yetifltirmek veya sevmedi-
¤imiz kifliyi yerin dibine bat›rmakm›fl gibi davrand›k. Halbuki, bu-
rada, örgüt yöneticileri için söylüyorum, örgüt yöneticisi, o top-
lant›dan flu veya bu flekilde, karfl›tlar› da olsa, sonuç almak zo-
rundad›r; toplant›y›, hedefledi¤i sonuca ulaflmak amac›yla yap-
mas› gerekiyor. 

Biraz önce konufluldu, "Nejat Eczac›bafl› ile konuflulur mu?"
diye tepkiler gösterildi¤ini söyledi U¤ur; bir oda baflkan› tabii ki
konuflur, sohbet de eder, gider de, gelir de. Ama o konuflma, o
iliflki süreci içerisinde kafam›zdaki bir sonuca ulaflabiliyorsak o
kifliyle konufluruz; yoksa bir anlam› yok, bu örgütün yöneticisi
olarak, Nejat Eczac›bafl› ile yan yana bulunmak bir anlam ifade
etmiyor. Dolay›s›yla, örgüt yöneticileri olarak, bu tür çal›flmalar-
da, iflin bu yanlar›n› iyi göremedi¤imizi veya buralarda hatalar
yapt›¤›m›z› düflünüyorum. 

Bunun d›fl›nda, en temel elefltiri olarak, çok politize oldu¤u-
muz yönünde elefltiriliyoruz. Türkiye'de, o günleri yaflamam›fl
bir sürü insan var, o yüzden belki bilinmiyor olabilir; ancak, du-
rumu izah etmek için ben flöyle küçük bir an›m› anlatay›m: 1975
veya 1976’da, ben, Siyasal Bilgiler Fakültesine gitti¤imde, "Bir Ye-
nimahalleliler örgütü kural›m" diye bir fley ortaya ç›kt›; hiç tan›-
mad›¤›m 30 kifliyle bir araya dolufltuk, bir hafta sonra Yenimahal-
leliler Derne¤i kuruldu. Hiç kimseyi tan›m›yordum. Böyle bir ha-
va vard›, böyle bir ak›fl söz konusuydu, bir ak›nt›d›r gidiyordu. Bu
ak›nt› içerisinde bizler de sonuç olarak sürükleniyorduk. O po-
litizasyonu, birey olarak bizler yaratmad›k; bu ülke yaratt›. Bu ül-
kenin insanlar› olarak da biz o ak›nt›n›n içerisinde yer ald›k, eli-
mizden geldi¤ince ak›nt›ya karfl› kürek çekmeye çal›flt›k. Yani o
konuda bireysel anlamda kendimize çok fazla kusur bulmak is-
temiyorum.

MMUURRAATT  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU--  Politik olman›n suçlanacak bir
taraf› yok.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹--  Burada suçlanacak fley, bu dengeyi kura-
mam›fl olmak. Örgüt yöneticisi olarak, ister meslek örgütü olsun,
ister sendika olsun, diyelim ki sendika yöneticili¤iyle siyasal gö-
rüflü aras›ndaki dengeyi çok iyi ayarlayabilmek gerekir. Buralar-
da mutlaka hata yap›l›r, bunu da söyleyeyim; yani hatas›z olma-
s› mümkün de¤il. O günkü koflullar içerisinde buralarda mutla-
ka hatalar yap›lm›fl olabilir, bugün de hatalar yap›labilir. Bunlar-
dan kurtulabilmenin tek yolu da aç›k olmaktan; yani insanlarla
diyalog içerisinde bulunabilmekten, insanlar›n sizleri elefltirme-
sini gönül rahatl›¤›yla kabul etmekten geçiyor. Baflka da çözümü
yok gibi. 

Benim söyleyeceklerim bunlar. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler. Buyurun ‹hsan
Bey.

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA-- E¤er geçmifli bugünkü akl›mla de¤erlen-
direcek olursam milyonlarca hata bulurum. O hiç sorun de¤il.
Ama bütün mesele flu: Hiçbir fley dura¤an de¤il. Oda da dura-
¤an de¤il. Yani biz, Oday› dura¤an olarak ele al›p, insanlar geldi,
gitti, iniflli ç›k›fll› fleyler oluyor, Oda, niye bu hale geldi?" diye dü-
flündü¤ümüz zaman bir ç›kmaza gireriz.

DDeerrggiimmiizziinn  iillkk  ssaayy››ss››nnddaann  üüyyeelleerriimmiizz......
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Bana sordu¤unuz zaman, ben, belki biraz megalomanca
olacak; ama hatalar›m›n fazla olmad›¤›n›, bugünkü olumsuzluk-
lar›n o zamanki insanlar›n hatalar›ndan kaynaklanmad›¤›n› söy-
leyece¤im. Neden? 

Bize bir anayasa verdiler, "haklar›n›z var " dediler, aç›k söy-
lüyorum. Ondan sonra büyük geliflmeler oldu düdüklü tencere-
nin kapa¤› birdenbire aç›ld›.  Türkiye'yi kurtaraca¤›m›za, bundan
sonra geliflmeyi kimsenin durdurmayaca¤›na inand›k. Elbette ki
yapt›¤›m›z o çal›flmalar, verdi¤imiz çaba çok do¤ru ve Türki-
ye'nin kurtulufluna giden yoldu, buna inan›yorum. 

Ondan sonra, bunlar üst üste konula, konula, o birikimle ol-
gunlaflacak, geliflecek, o geliflmelerle beraber Oda da, örgüt de
geliflecek. Burada kesintiler bafllad›. kesinti oldu¤u zaman, hani
mitolojideki o kayay› tepeye ç›karmaya çabalay›p da, tam tepe-
ye ç›karm›flken, her defas›nda afla¤›ya yuvarlan›p tekrar yeni
bafltan ç›karmaya çal›flan adam›n durumu gibi, her fleye yeniden
bafllamak durumunda kal›yorsunuz. Mesela, 12 Mart baz› fleyle-
ri geciktirdi, ama 12 Mart›n etkisi fazla olmad›. 12 Mart baz› fley-
leri de aç›kl›¤a kavuflturdu, mesela bizleri daha çok biledi; ülke
ve toplum hakk›nda, siyaset hakk›nda daha çok bilgiye sahip ol-
duk, daha çok fleyi somut olarak gördük. Ondan sonra 12 Eylül
geldi. 12 Eylül gelince her fleyi da¤›tt›. Daralan bir toplum, diya-
log kuramad›¤›n›z bir toplum; bir fley yapmak isteyen insanlar›n
da eli kolu ba¤l›. 

Mesela, çok ilginçtir, Olcay’› mahkemeye verdiler. Olcay’›n
yapt›¤› neydi; 12 Eylül’de, Oda Çal›flma Raporunu okuyor, bunu
özel beyanat gibi alg›lay›p mahkemeye verdiler. Düflünebiliyor
musunuz?! Böyle bir ortamdan geçtik. Bunlar› hesaba katmad›-
¤›m›z zaman, Oday› da dura¤an olarak gördü¤ünüz zaman ha-
talar ç›k›yor. Bütün mesele, o kesintinin fark›na varabilmek; o
zikzaklar›n, toplumdaki o de¤iflikliklerin fark›na varmak ve o de-
¤iflimlerle örgütlerin ba¤›nt›s›n› kurmak gerekiyor. Onu kurama-
d›¤›n›z zaman ne örgütü gelifltirebiliyorsunuz, ne de sizi ezen
sistemle mücadele edebiliyorsunuz. Sar›ld›¤›n›z bir fley var, "Be-
nim örgütüm, bana faydal› olur" diye düflünüyorsunuz. Bu örgü-
tün yapaca¤› fley, sizin mücadelenizi, sorunlar›n›z› aflabilmek
için sisteme karfl› bir mücadele vermektir. Bilgi yay›nlamak da,
flunu, bunu yapmak da budur. Ne yaparsan›z yap›n, sonuçta bu,
sizin kendi ç›kar›n›z do¤rultusunda bir mücadeleyi güçlendirme
arac›d›r. 

O mücadelenin ortam› 80 öncesinde son derece mükem-
meldi. Toplumla, halkla diyalog kuruyorduk. Halbuki flimdi ken-
di örgütümüzle diyalog kuram›yoruz, kendi üyemizle diyalog
kuram›yoruz. 

O bak›mdan, burada, geçmiflten bugüne yanl›fl aramak yeri-
ne; "Nereden nereye geldik, bugünkü sorunlar›n arkas›nda ne-
ler yat›yor, neden bu hale geldik?" meselesinin bir sorgulamas›-
n› yapmak gerekiyor, "Bizi bu hale düflürenler nelerdi?" diye sor-
gulamak gerek; yoksa kendi aram›zdaki tart›flmalara, kiflilerin
kusurlar›na ba¤lamak do¤ru de¤il. Ben, "Hep küçülme yaflad›k, o
zamanlar hep kavga ettik" falan düflüncesini kabul etmiyorum.
Mesela, o zaman kaç grup insand›k, de¤il mi? Oturur, saatlerce
tart›fl›rd›k, sabahlara kadar tart›fl›l›rd›, ama dostça tart›fl›l›rd› ve
bu gelifltirici olurdu. Bugünkü durumda onlar›n hiçbir etkisi yok.

Esas›nda ondan korktuklar› için bafl›m›za bu kadar fley getirildi.
12 Eylülün as›l sebebi bu.  Bütün korktuklar›, toplumla kurulan
diyalogdu, o toplumda oluflan ve bugün kamusal alan diyerek
çarp›tt›klar› kamu alan›yd›. Çünkü herkes düflündü¤ünü özgür-
ce söylüyor, birbirini etkiliyordu. O ortam› da¤›tt›lar. O ortam›
da¤›tt›klar› zaman da ne oldu; iflte, bizim demokratikleflmemizi
Avrupal›lar savunuyor, siyasetimizi Avrupal›lar de¤erlendiriyor;
bizim demokratik dinamiklerimizin etkisi de kayboldu. Bence
sorunlar›n bütünselli¤ini görememekten kaynaklanan bir gerile-
me var. Benim düflüncem bu yönde.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS-- Ben de buna iliflkin bir fleyler söyleyeyim.
Bir önceki turda, "Odalarda, oda yönetimlerinde, 12 Eylül

sonras› daha çok, ‘Küçük olsun, ama benim olsun’ mant›¤› var"
dedik; do¤ru. Ama flöyle bir handikab›m›z da var: 12 Eylül önce-
sinde, bizler, iflyerlerinde, evlerde veyahut lokallerde oturup bel-
li toplant›lar düzenledi¤imizde kimse bir fley söylemiyordu; ama
12 Eylül sonras›nda bizlerin bu diyaloglar› gelifltirme flans›m›z
kalmad›. Ufak bir çal›flma içerisine girdi¤inizde hemen sizin hak-
k›n›zda dava aç›l›yordu. Nitekim, ‹hsan A¤abeyin de söyledi¤i gi-
bi, siz, Çal›flma Raporunu okuyordunuz, "Kamuoyuna demeç ve-
riyorsunuz" diye sizin hakk›n›zda dava aç›l›yordu. Bu, sizin de
çal›flmalar›n›z› bir biçimde engelliyor veya frenliyor, bir s›k›nt› ya-
rat›yor. Siz de k›smen de olsa kabu¤unuza çekilmek durumun-
da kal›yorsunuz. Yani çok kolay olmuyor. Ben, daha önce çok
rahatl›kla ç›k›p bir fleyler söylüyorken, 12 Eylülden sonra, Mu-
rat’la, Bülent’le bir araya gelip, "Bu Oday› nas›l kurtar›r›z?" diye
toplansayd›k ve biri de gidip haber verseydi, suçüstü yakalan›p,
"Bunlar gizli örgüt kurmufllar" diye içeri at›lmak mümkündü.

Onun için, elbette ki çok s›k›nt›l› bir dönem yaflad›k. Yaln›z
bizim Odam›z de¤il, genel olarak örgütlülük aç›s›ndan söylüyo-
rum. Nitekim, televizyonda izlemifltim; bir programda bu soruya
benzer bir soru soruldu. "Sol, 12 Eylül sonras› örgütlülü¤ü niye
yapamad›?" diye soruldu. Programda, Refah Partisinden bir ba-
yan vard›, "Karfl›m›zda sol yoktu, sola siyaset yasaklanm›flt›; biz
de varofllar›n tümüne rahatl›kla gittik ve örgütledik. Haz›r bir fle-
yin üzerine oturduk" dedi. Yani sizin böyle bir handikab›n›z var-
d›. Bu ürkeklik at›labilir miydi; at›labilirdi, belki 90’lar›n bafl›nda
at›labilirdi, belki 2000’lerin bafl›nda at›labilirdi. Ama sonuçta, bu-
nun belli bir etkisi de var diye düflünüyorum.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Murat, sen bir fley söyleyecek misin?

MMUURRAATT  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU-- Konuflulanlar bende bir fleyler
söyleme iste¤i uyand›rd›; ama...

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- ‹stersen, biz, son sözlerimizi söyleyelim,
sen sonra ba¤la. Bu, senin için daha yararl› olur diye düflünüyo-
rum.

Ben, kiflisel olarak, örgütlenmede amaç edilen noktaya ulafl-
man›n yollar›n›n bulunabilece¤ini düflünüyorum. Bu yollar ko-
flullara göre de¤iflir. Önemli olan, sizin o yollar› bulabilme bece-
ri ve tecrübenizi, yetkinli¤inizi kullan›p kullanamaman›zd›r. Ben,
meslek örgütlerinde örgütlenmenin yolunun, "gerilla takti¤i" de-
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nilen birebir insan iliflkisinden geçti¤ine inan›yorum. Dolay›s›yla,
Yönetim kademelerinde çal›flan arkadafllar›n birebir s›cak iliflki-
leriyle, örgütlenme faaliyetinin kabul edilebilir s›n›rlara kadar
yükseltilebilece¤ini düflünüyorum.

Daha ötesinin ise burada çal›flan yönetici arkadafllar›n d›fl›n-
daki toplumsal olaylara ba¤l› oldu¤unu söylemek laz›m. Fakat
bu, afl›labilecek bir fleydir. Yöntemini buldu¤unuz zaman, örgüt-
lenme, kabul edilebilir bir düzeye çok rahatl›kla ç›kart›labilir.
Meslek örgütlerinin bugünkü konumundan çok daha öteye; ya-
ni 10-20 y›l perspektifle, konular› çok rahat bir flekilde iflleyebi-
lece¤ine, irdeleyebilece¤ine, o yetkinli¤e ulaflabilece¤ine de ina-
n›yorum. Yani bu potansiyel var. Çünkü sonuçta, mesleki kimli-
¤i olan kifliler flu veya bu flekilde bu ülkenin çeflitli yerlerinde,
belirli yerlerde, yanl›fl veya do¤ru, birtak›m politikalar üretiyorlar,
söylüyorlar, bu politikalar sonucunda baz› projeleri hayata geçi-
riyorlar. Burada bu potansiyel var. Ben, bu örgütlenmenin yara-
t›labilece¤ini söylemek istiyorum. 

Daha önce bu konuda birtak›m fleyler söyledim, onlar› tek-
rarlamak istemiyorum; ama burada bir fley daha ortaya ç›kt›, ya-
ni bu da çok önemli. Aktif olarak bu örgütte çal›flanlar›n, üreten-
lerin, bu örgüt kimli¤i alt›nda üretenlerin flu veya bu fleklide
onurland›r›lmas› gerekiyor. Bu, maddi anlamda de¤il; yöntemle-
ri bulunup, bu kiflilerin flu veya bu flekilde onurland›r›lmalar› la-
z›m. Yani bu kiflilerin kendi varl›klar›n› burada hissetmeleri, bu-
radan bir hayat suyu alabilmelerinin ortam›n›n yarat›lmas› laz›m.
Bunun göz ard› edilmemesi laz›m.

Bir de üyenin, mesleki anlamda kendisini gelifltirebilece¤i bir
çat› alt›nda bulundu¤unu görebilmesi laz›m. Burada bunun sa¤-
lanmas› gerekiyor. Biz, sadece bir kimya mühendisi de¤iliz, insa-
n›z; politik görüfllerimiz oluyor, insan iliflkilerimiz var, aile iliflki-
lerimiz var, dünya görüflümüz var. Bu çat› alt›nda, bu düflünce-
lerimizi paylaflabilece¤imiz, birlikte hareket edebilece¤imiz or-
tamlar›n yarat›lmas› gerekiyor. Yani tüm bunlar yap›l›rsa, bu ör-
gütlenme sorununun afl›labilece¤ini düflünüyorum. Daha önce-
ki konuflmamda da bir-iki yerin alt›n› özellikle çizdim. Bunlar ya-
p›ld›¤› takdirde birçok sorunun çözülebilece¤ini söylüyorum.
Çünkü mesleki alan a¤›rl›kl› bir örgütlenme oldu¤u için, geçmi-
fle göre çok daha kolay oldu¤unu düflünüyorum. Bir de çok da-
ha kal›c›, uzun vadeli çal›flmalara gitmek laz›m.

Di¤er meslek gruplar›yla birlikte çal›flman›n flu veya bu flekil-
de pratiklerin yarat›lmas› laz›m. "Kendi örgütüm, kendi dünyam"
diyen meslek örgütleri varsa, bunlar› zorlamal›y›z. Nas›l ki, ken-
dimizi zorlay›p sanayiciyle konuflabiliyorsak, meslek örgütleriyle
de ortak çal›flmalar› hayata geçirmek laz›m. 

fiurada küçücük bir afifl var; "Su Sempozyumu." Bu konunun
önümüzdeki 20 y›ll›k süreç içerisinde çok önemli oldu¤unu dü-
flünüyoruz. Küçücük bir afifle s›¤d›rm›fllar. Böyle konular flu ve-
ya bu flekilde birçok meslek grubunun ortak yürütmesi gereken
konular. Önümüzdeki 10 y›ll›k süreci dikkate alarak, bugünden
bu konular›n iflleniyor olmas› ve birlikte yap›lmas› gerekiyor. Ya-
ni TMMOB çat›s› alt›nda birlikte çal›flabilmenin flartlar›n› zorla-
mak laz›m diye düflünüyorum. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Teflekkürler.

UU⁄⁄UURR  GGÜÜRREELL-- Tabii ki, hatalar›n›z olacak. E¤er bir fleyler
yapmaya çal›fl›yorsan›z, hata yapacaks›n›z. Ama hiçbir fley yap-
mazsan›z, hata yapma olana¤›n›z da oldukça düflük olur. Demin
de söyledi¤im gibi, 73’te girdi¤imde çok iyi insanlarla çal›flt›m. 12
Eylül öncesinde Murat’la birlikte çal›flt›k, daha sonra ‹hsan A¤a-
beyle birlikte çal›flt›k. Bu yüzden, benim en az hata yapmam, Yö-
netim Kurulu içerisinde olmam gerekir; fakat tabii öyle olmuyor.

Bence, toplumsal muhalefet yükselmeye bafllay›nca, bu, bir
fleklide meslek odalar›na yans›yor. Yani bizler çok çal›flt›k da,
1980 öncesi bu meslek odalar› çok söz sahibi mi oldu? Hay›r. O,
asl›nda toplumsal muhalefetin getirdi¤i bir ivmeydi. O tsunami
geri çekilince, sular geri çekilince, ayn› erozyon meslek odala-
r›nda da oldu. Bence, kendimize çok fazla bir fley yüklememe-
miz laz›m. Asl›nda biraz alçakgönüllü olmam›z gerekir; yani bu
meslek örgütlerinde çal›flacak yönetimlerin biraz ayaklar› yere
basacak, biraz alçakgönüllü olacak. Çok büyük hedefler koyma-
dan, küçük hedeflerle uzun bir süreç içerisinde ancak büyük
hedeflere ulafl›labilece¤inin bilincinde olabilmeleri gerekir. Yani
"Otural›m, iyi bir örgütlenelim, bütün kimya sanayinin sorunlar›-
n› çözelim" gibi bir fley tabiat›n kanununa ayk›r›. Ben, alçakgö-
nüllü olmay› ve becerebilece¤imiz kadar, yapabilece¤imiz kadar
programlar›m›z› hayata geçirmemiz gerekti¤i kan›s›nday›m. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Teflekkürler. Buyurun.

AALLAAEEDDDD‹‹NN  AARRAASS

Esas›nda, bütün bunlarla birlikte, 12 Eylül sonras›nda Oda
yönetimlerinde, farkl› politik fleyler nedeniyle, "fiunu yapsam bi-
ri ne der? fiunu yapsam m›?" gibi nedenlerle ve hatta yapmak is-
teyip de yapamad›¤› için Oda'ya küsen arkadafllar›m›z da yok
de¤il, var. Deminki sorunuza bir cevap anlam›nda söylüyorum.
Yak›n dönemlerde de 1990’l› y›llarda Ankara fiubede benzer bir
fley oldu. Tabii ki, bütün bunlar sizin amac›n›z ve düflüncenizle
ilgili. "Acaba yine bu Oda'y› darmada¤›n m› edecekler, yine bir
fley mi olacak, yine biri bizim hakk›m›zda bir fleyler mi yarata-
cak?" endiflesi var. Ama tabii ki, bu, sizi daha benmerkezci yap-
mamal›; ama bu endifle de var. Geliyor, o liberal politikalar›n fle-
yiyle, "Burada biz de flunu yapabilirdik, flunu da yapabiliriz, bu-
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Ben yaflad›m, ama sonra baflkas›ndan dinlemek daha farkl›
oluyor. Benim o¤lum o zaman küçüktü, "Baba, ben her za-
man soruyorum, ‘Oda, Oda, Oda, TMMOB, TMMOB,
TMMOB’ diyorsun. Bu Oda nedir, TMMOB nedir? Ben bir ti-
yatroya gitmeyecek miyim, ben bir sinemaya gitmeyecek mi-
yim?" filan gibi serzeniflte bulunmufltu. Bu, benim içimde bir
yara oldu; ama Oda'ya zaman ay›rmaktan dolay› hiç piflman-
l›k duymad›m. Geçen gün de bir elektrik mühendisi arkada-
fl›m anlatt›; bir elektrik mühendisi arkadafl›n›n ana s›n›f›ndaki
çocu¤una, "Baban ne ifl yap›yor?" diye sormufllar. Çocuk da,
"Babam odac›" demifl. Çocu¤un annesiyle ö¤retmen diyalog
kurmufl. Annesi, "O¤lum, senin baban elektrik mühendisi"
demifl. "Anne, herkes ‘Odac›d›r, odac›d›r’ diyor, ben de ‘Oda-
c›d›r’ dedim." 



nu da yapabiliriz" gibi, Odan›n amac›ndan çok daha farkl› amaç-
lar gündeme geliyor. 

Burada bir e¤lence düzenleyebilir miyiz, yani Oda'da e¤len-

ce yap›labilir mi? Lokalleri olursa olabilir; ama lokalleri olmad›¤›

vakit, bütün bunlar› yapmak çok kolay de¤il. Ama bunlara da ih-

tiyaç yok mu; var. Yani bu bir gerçek, yani insanlar deflarj olmak

istiyor. Fakat bir politik süreç var; 12 Eylülde bir silindir geçmifl

üzerimizden. Yaln›z bizim üzerimizden de¤il, bir bütün toplu-

mun üzerinden geçmifl. Siz, yeniden kalkt›¤›n›z vakit, çok kolay

olmuyor. Yani birileri sizinle ilgili epey mesafe kat etmifl, sizin

aleyhinizde söyleyebilecek çok fleyleri var ellerinde. Sizin, bun-

lar›n çok do¤ru olmad›¤›n› veya eksik oldu¤unu söyleyebilmeniz

de belki zaman al›yor. TMMOB, son dönemlerde Odalarla birlik-

te aya¤›n›n üzerinde durabilir mi? Demin onu söyledim; yani

kendinizi yeniden gözden geçirerek, eksiklerinizi toparlamak

mümkündür. Bu, bu nesle düflüyor. Bu neslin böyle bir flans› var;

çünkü zengin tecrübe de var. Deneyimli insanlara baflvurup, on-

lar›n bilgi ve becerisini al›p hayata geçirmek de mümkün. Ama

bizim de günahlar›m›z yok de¤il, var; bizden kaynakl› olanlar

vard›, sistemin bize dayatt›¤› veya iflletti¤i günahlar vard›. Bunla-

r›n hepsi iç içe. Ben, kendimize çok da haks›zl›k etmememiz ge-

rekti¤ini düflünüyorum. Buradaki bütün arkadafllar›m›z çok öz-

verili çal›flt›lar. O dönemde evlerini b›rakt›lar, çocuklar›n› ve efl-

lerini ihmal ettiler, vesaire.

Ben yaflad›m, ama sonra baflkas›ndan dinlemek daha farkl›

oluyor. Benim o¤lum o zaman küçüktü, "Baba, ben her zaman

soruyorum, ‘Oda, Oda, Oda, TMMOB, TMMOB, TMMOB’ diyor-

sun. Bu Oda nedir, TMMOB nedir? Ben bir tiyatroya gitmeyecek

miyim, ben bir sinemaya gitmeyecek miyim?" filan gibi serzenifl-

te bulunmufltu. Bu, benim içimde bir yara oldu; ama Oda'ya za-

man ay›rmaktan dolay› hiç piflmanl›k duymad›m. Geçen gün de

bir elektrik mühendisi arkadafl›m anlatt›; bir elektrik mühendisi

arkadafl›n›n ana s›n›f›ndaki çocu¤una, "Baban ne ifl yap›yor?" di-

ye sormufllar. Çocuk da, "Babam odac›" demifl. Çocu¤un anne-

siyle ö¤retmen diyalog kurmufl. Annesi, "O¤lum, senin baban

elektrik mühendisi" demifl. "Anne, herkes ‘Odac›d›r, odac›d›r’ di-

yor, ben de ‘Odac›d›r’ dedim." Yani böylesi arkadafllar›m›z da

var. Bütün bunlara da haks›zl›k etmemek laz›m; ama yanl›fllar›-

m›z da var. Say›n Karababa’y› diledi¤imiz kadar elefltirelim, "Se-

nin flu yanl›fl›n var" diyelim; bedel ödemedi mi? Salt bu Oda de-

¤il tabii, topluma olan görevi nedeniyle de yaflad›. Kimimiz ifli-

mizden olduk, kimimiz makam›m›zdan olduk, mevkiimizden ol-

duk; ama hiçbirimiz buradaki mücadeleden vazgeçmedik.  

‹‹HHSSAANN  KKAARRAABBAABBAA-- Bir cümle söyleyeyim. fiu var: Oda üye-
siyle Oda yöneticilerinin iliflkisini, çobanla koyun iliflkisi halinde
düflünürsek çok yan›lm›fl oluruz, yani yönetimi sürüyü yönete-
cek insan gibi alg›lamak. Sa¤l›kl› bir toplumda yönetici olmak ko-
lay. Öyle bir toplum, sa¤l›kl› üye taban›, hakikaten kendi ç›kar›-
na karfl› çal›flacak olan› zaten bar›nd›rmaz, yaflatmaz. O bak›m-
dan, o iliflkileri çobanla koyun iliflkisi fleklinde görmemek gere-
kiyor. Taban bilinçli oldu¤u zaman, hakikaten durum de¤iflik

oluyor; çünkü o, kendi aleyhine çal›flacak olan bir sisteme izin
vermez.

BBÜÜLLEENNTT  BBOOZZAALL‹‹-- Evet, son söz üyenin. Buyur Murat. (Gü-
lüflmeler)

MMUURRAATT  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU  

Toplant›ya geç kat›labildi¤im için sizleri bafl›ndan dinleyeme-
mifl olman›n hem avantaj›, hem dezavantaj› ile konuflaca¤›m. 

Bu konu, esasen çok uzun konuflulabilecek bir konu gibi
geliyor; çünkü içinde yaflad›¤›m›z yak›n geçmiflteki bir dönemi
de¤erlendiriyoruz. Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤inde, 81
y›l›ndaki bir kongre için Nejat Haksal’la beraber bir tebli¤ haz›r-
lam›flt›k. Bütün TMMOB yay›nlar›n› bafltan sona taram›flt›k. Çok
ilginç bir flekilde, 54 y›l›ndan bafllayarak, TMMOB’nin genel ku-
rullar›nda, odalar›n genel kurullar›nda, dergilerde hep ayn› soru
öne ç›k›yor: "Neden üyeler odaya yeteri kadar ilgi göstermiyor-
lar?" Bu, çok temel bir soru; ayr›ca örgütün yöneticisinin böyle
bir kayg›s› olmas› anlafl›l›r bir fley. Ama ayn› zamanda karmafl›k
bir sorun. Teorik olarak, bunun hem Türkiye'ye iliflkin bir iç kon-
jonktürle ba¤lant›l› oldu¤u, Türkiye'nin siyasal ve kültürel yap›-
s›yla, örgütlenme kültürüyle ilgisi oldu¤unu, hem de dünya kon-
jonktürüne paralel bir geliflme de gösterdi¤ini tespit etmifltik o
zaman. 

"Örgüte ilgi yok" konusu sadece yöneticinin hatas› gibi alg›-
lan›rsa, bu çok iradi bir bak›fl olacakt›r. Genel olarak bir yerde si-
yasal ya da toplumsal örgütlenme ve politik baflar› gösterilebil-
mesi, esasen o toplumda öncelikle böyle bir potansiyel olmas›y-
la ilgili bir fley. Yani iradi olarak, yukar›dan, çok ideal bir toplum-
sal model tasarlad›n›z, bir kadro ortaya ç›kt› ve "bu toplumda
flöyle bir hareket yarataca¤›z" dedi; böyle bir  giriflimin toplumun
içinde bulundu¤u konjonktüre ba¤l› olarak flans› olmayabilir. ‹ra-
di olarak toplumlar› bu flekilde politize edemeyiz; dünya tarihi de
bunu gösteriyor. O yüzden, en baflar›l› siyasal hareketler asl›nda
spontane olarak, kendili¤inden  toplumda bir fleylerin geliflmifl ol-
mas› ve yetenekli siyasi önderlerin bunu çok iyi görmüfl ve de-
¤erlendirmifl olmas›yla ilgili bir fley. Yani birisinin kafas›ndan do-
¤an, rüyas›nda gördü¤ü bir fleyle... Osmanl›'da vard› bu; yani isti-
areye yatars›n. Böyle bir fley yok. Toplumun talebi olmas› laz›m.
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Meslek sosyolojisinde flöyle bir fley
vard›r: Bir mesle¤in toplum nezdin-
de prestij kazanabilmesi için üç te-
mel unsur laz›m; bir tanesi, meslek
sahibinin, o konuda gerçekten her-
kesten daha fazla bilgi ve deneyimi
olmas› gerekir ve toplumun bu bilgi-
yi gözden ç›kartamamas› gerekir...
‹kincisi, bu mesleki alan›n, bu u¤rafl

alan›n›n, bu prati¤in kendi normlar›n› koymas› gerekir. Yani
normatif boyut dedi¤imiz ahlak boyutu, bir meslek eti¤i ol-
mas› laz›m. Bu eti¤in denetlendi¤i, kontrol edildi¤i yerin,
onun örgütü olmas› laz›m. Üçüncüsü de, bu meslek
grubunun di¤er meslek gruplar›yla aras›ndaki s›n›rlar›n do¤-
ru çekilmesi laz›m. 



Bizim Türkiye'de, Osmanl› döneminde de Jön Türklerden baflla-
yarak, ayd›nlar›n ahlaki olarak hep böyle bir iradi müdahale kay-
g›s› olmufltur; yani "Bu topluma bir flekilde yön gösterece¤iz ve
bu toplum böyle gidecek" gibi. Böyle bir handikap var.

Geçen y›llarda Türkiye’de mühendislerle ilgili yap›lm›fl bir ça-
l›flma var. Ahmet Öncü, 96’daki doktora tezinde, TMMOB'nin ta-
rihiyle ilgili olarak flöyle bir dönemlendirme yapm›flt›; bu, yaflad›¤›-
m›z olaylar› da aç›klay›c› bir fley gibi geliyor bana: Bir kere, 54-65
aras›na, "Kapitalist kalk›nmac› teknisyenler dönemi" diyor; 65-74
aras›na, "Toplumsal elefltirici, ba¤›ms›z kalk›nmac› teknisyenler
dönemi" diyor; 74’ten 80’e kadar olan k›sm›na da "Toplumsal ey-
lemci, ba¤›ms›zl›kç› teknisyenler dönemi" diyor. Yani TMMOB’ye
hâkim olan ideolojinin ana ekseni bu do¤rultularda. Ki, bana çok
aç›klay›c› geliyor. Biz, buna benzer bir dönemlendirmeyi ikiye bö-
lerek yapm›flt›k; 60’lara kadar ve 70’lerin sonuna kadar.

Böyle bir dönemlemenin geri plan›na bakt›¤›m›z zaman, as-
l›nda onu da do¤uran ve dünyada ve Türkiye’de hem iç, hem d›fl
konjonktür anlam›nda etkenler var olabilir. Yani 1950’li y›llardan
65’e kadar gelen TMMOB döneminde, Demokrat Parti dönemi,
daha sonra 27 May›sta, onun bafllar›ndaki k›s›mda hâlâ burada
hâkim kadrolar geleneksel olarak devletten yana, devletin ayd›-
n› pozisyonunda insanlard›r. fiöyle bir analize kat›l›yorum; tabii
bu benim analizim de¤il, ama sosyolojik olarak bakt›¤›m zaman,
çok yerine oturuyor: 1960’lara gelirken kapitalist var olufl tarz›n-
dan rahats›z olan ayd›n, sivil, asker, bürokrat kesim tekrar dev-
letin kozas›na dönerek, asl›nda devletin hakemli¤inde tekrar bö-
lüflüm meselesini halletmek için bir çözüm arzusundad›r. 27

May›sta böyle bir fley var. Ama 60’lar›n ikinci yar›s›nda, ‹stanbul

Teknik Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Siyasal Bilgi-

ler Fakültesi filan gibi yerlerden bafllayarak bir ö¤renci hareketi

– bizim 70’lerdeki kadrolar›m›z buradan geliyor – bir devrimci

hareket görüyoruz. Asl›nda bu devrimci hareketin ötekilerden

temel fark›, karakteristik olarak ayr›ld›¤› yer, bunlar›n devletten

ba¤›ms›z bir ayd›n pozisyona geçmeleridir. Bu, çok önemli, çün-

kü sosyalizmin ruhuna da uygun bir fley; yani siz, toplumsal mu-

halefetsiniz, devletten ba¤›ms›zs›n›z, sermayeden ba¤›ms›zs›n›z,

toplum ve halk ad›na bir fley yapmak istiyorsunuz.

Bu, neden o tarihlerde oluyor. Dünyada ve Türkiye'de o y›l-

lara bakt›¤›m›z zaman, köylüyle toprak a¤alar›n›n çeliflkilerinin,

iflçiyle patronun çeliflkisinin, devletle toplumun çeliflkisinin, k›r-

la kentin çeliflkisinin, kozmopolitizmle yerelli¤in çeliflkisinin kes-

kinleflti¤i, yükseldi¤i ve önemli bir dinamizm yaratt›¤› bir toplum

görüyoruz. Ayd›nlar saf tutmak zorunda; yani ya oradans›n, ya

buradans›n. Ayn› y›llarda, Afrika’da yüzy›llard›r süren sömürgeci

yönetim alt›nda Angola ve Mozambik, ‹spanya ve Portekiz’e kar-

fl› ba¤›ms›zl›k savafllar›n› kazanmaya bafllad›lar. Ortado¤u allak

bullak oldu. Mesela, bugünkü çöken El Fetih, en ›l›ml›s›yd›. Filis-

tin Halk Kurtulufl Cephesi, El Saika hareketleri filan vard›. ‹srail’e

karfl›, dünyada da son derece prestij kazanan bir mücadele de-

vam etti orada. Ayn› zamanda, Uzakdo¤u’da Amerikan emper-

yalizmine karfl› Vietnam inan›lmaz bir mücadele verdi ve kazan-

d›. Bütün bunlar, sosyalizm çerçevesinde, o perspektifte ve Tür-

kiye'de yaflananlarla beraber bize öyle bir ufuk açt› ki, hakl›l›¤›-

m›za kesin inand›k, kazanaca¤›m›za da inand›k. Yanl›fl da de¤il-

di; çünkü dünya öyle gidiyordu. Siyasette en büyük motivasyon

budur; yani görülebilir bir hedef var, kazan›labilir gözüküyor ve

birbirimize ve kendimize güvenip yola ç›k›yoruz. Bugün eksik

olan bir fley. Esasen, toplumun durumu, hali, bize son derece

umut veren, ahlaken bizi tatmin eden ve kazanabilece¤imize

inanc›m›z› besleyen birçok örnek bizi bu yola götürüyordu. 

1960’lar›n sonuna gelindi¤inde, Türkiye'de bu devrimci kadro-

lar›n üniversitelerden mezun olmas›, TMMOB’deki kadrolar› ha-

z›rlad›. ‹kincisi, zaten mühendis-mimar kitlesi, 1969 y›l›nda 657 sa-

y›l› Personel Kanununun devreye girmesiyle ekonomik olarak son

derece güç duruma düfltü. O zamana kadar mühendisler prestij-

liydi, ekonomik anlamda da öyleydi, yönetici elitlere yak›nd›. 

SSAALLOONNDDAANN-- 1960’larda bir validen daha fazla ücret al›yordu.

MMUURRAATT  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU-- Tabii ki.
Mesela, 50’lerdeki, 60’lardaki Türk filmlerindeki – flimdi baz›

TRT kanallar›nda eski filmler gösteriliyor – filmin olumlu kahra-
man›, ço¤u kez mühendistir. Yani toplumun gözünde o zaman-
lar mühendis son derece prestijli idi, herkes çocu¤unu mühen-
dis yapmak istiyordu. 

1970’lerde mühendis mimar hareketi toplumsal mücadeleci
bir yöne do¤ru evrildi. Evet, ondan sonra geriledi; ama bu iradi
bir fley de¤il. Böyle bir dalga. O zaman, çok prestijli olan Filis-
tin’deki Halk Kurtulufl Cephesi bugün yok, El Fetih sürünüyor.
Karfl›s›nda Hamas kazand›, de¤il mi? Vietnam’da her fley tersine
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döndü, Kamboçya’da Pol Pot ç›kt›, öbür tarafta bilmem ne oldu.
Bütün dünyada böyle bir fley yafland› ve biz böyle bir noktaya
geldik. 

Esas›nda, 70’lerde hiç kimse kalk›p da bize ikna edici sözler-
le gelmedi. Toplumdaki hava, bizi böyle bir hareketin içine çek-
ti ve biz, bu hareket içinde çok iyiydik, kendimizi iyi hissediyor-
duk. Hayat›m›z› anlamland›ran bir mücadelenin içindeydik. Bu
mücadele, bize haz veriyordu, doyum veriyordu, kendimize gü-
venimizi art›r›yordu. 

Bütün bunlar, iflin bizim d›fl›m›zdaki koflullar›yla ilgili bir ana-
liz. Yani bunlar iyi oldu¤u zaman iyi, ama olmad›¤› zaman ne
olacak, her fleyi tamamen kendi ak›fl›na b›rakmak m› laz›m; ha-
y›r, öyle demek istemiyorum. Bütün dünya tarihi de, insanl›k ta-
rihi de, asl›nda iradi çabalar›n önemini gösterir. Bu çabay› da
göstermek laz›m; ama haddimizi de bilerek yapmak laz›m. Me-
sela, Kimya Mühendisleri Odas› özelinde konuflursam – 70’lerde
de bunu konuflurduk asl›nda – bence, siyasi mücadele önemli.
Ben, politikleflmenin elefltirilecek bir yan› oldu¤unu düflünmü-
yorum; ama politikleflmeyi do¤ru anlamak laz›m. Politikleflme
nedir; hayat› de¤ifltirmeye dönük her türlü faaliyet politikad›r.
Politika, Mecliste, partilerde yap›lan olaydan ibaret de de¤ildir.
Politika, hayat› de¤ifltirmekse, herkesin kendi hayat›n›, yaflad›¤›
prati¤i de¤ifltirmek üzere irade göstermesi gerekir. Mühendislik
prati¤ini sorgulamaya dönük çabalar›n mühendis odalar›nda bi-
zim ana konumuz olmas› gerekir. 

Meslek sosyolojisinde flöyle bir fley vard›r: Bir mesle¤in top-
lum nezdinde prestij kazanabilmesi için üç temel unsur laz›m;
bir tanesi, meslek sahibinin, o konuda gerçekten herkesten da-
ha fazla bilgi ve deneyimi olmas› gerekir ve toplumun bu bilgiyi
gözden ç›kartamamas› gerekir. E¤er böyleyse, o bilginizle top-
lum nezdinde prestijli olacaks›n›z. ‹kincisi, bu mesleki alan›n, bu
u¤rafl alan›n›n, bu prati¤in kendi normlar›n› koymas› gerekir. Ya-
ni normatif boyut dedi¤imiz ahlak boyutu, bir meslek eti¤i olma-
s› laz›m. Bu eti¤in denetlendi¤i, kontrol edildi¤i yerin, onun ör-
gütü olmas› laz›m. Üçüncüsü de, bu meslek grubunun di¤er
meslek gruplar›yla aras›ndaki s›n›rlar›n do¤ru çekilmesi laz›m.
Örne¤in, 81’deki tebli¤imizde flöyle bir fleyden bahsetmifltik. ‹lk
bafllarda en yayg›n, en prestijli mühendislik inflaat mühendisli¤i.
Ama yanl›fl ve yayg›n bir pratik olarak, inflaat mühendisi, proje-
sini kendisi çizmez, kalfaya çizdirir, alt›n› imzalard›. Geliflmifl bir
toplumun mühendisi böyle bir fleyi katiyen yapmaz. O, onun ifli-
dir, bilgisinin tekeli ondad›r, o uzmanl›k bilgisidir ve gerçekten
de böyle bir bilginin kamu yarar›na, do¤ru kullan›lmas› gerekir,
istismar edilmemesi gerekir. O yüzden binalar çökmeye bafllad›,
o yüzden depremlerde böyle olmaya bafllad›; çünkü en az›ndan

o çöken binalar için konuflursak belli ki hiç kimse mühendislik

anlam›nda mühendislik yapm›yor. Siz, meslek olarak, gerçekten

onun gereklerini yerine getirmek konusunda titizlendi¤iniz öl-

çüde, onun bilgisi hakikaten sizde topland›¤› ölçüde ve toplum

da bundan vazgeçemedi¤i ölçüde toplum size dönecektir za-

ten, bunun sa¤land›¤› yer olarak da üyeler size gelecektir. Yani

iflin mant›¤›nda bu var; bunu yapabilmemiz laz›m.

TMMOB’nin 70’lerde yapt›¤› çal›flmalar› gözden geçirdi¤i-

mizde, neredeyse üniversitelerin yapmas› gerekeni yapm›fl.

74’te bafllayan dönemde tespit fluydu zaten: Mühendisler ve mi-

marlar kendi teknik bilgi ve hünerlerini toplum yarar›na kullan-

mak konusunda sorunludur. Çünkü sistem, siyasal, ekonomik,

kültürel bütün kurumlar›nda hem uluslararas› emperyalizmin,

hem Türkiye'deki yerli sermayenin düzeni içerisinde kilitlenmifl-

tir. Biz bu ülkede, halk›n yarar›na, emekçiler yarar›na teknik hiz-

met ve pratik üretmek istiyoruz. O yüzden de önümüzdeki he-

def, önce bu engelleri kald›rmakt›r. Bunu kald›rman›n yolu da

nereden geçer; as›l olarak siyasi mücadele verecek olan yerlere

bilgi üretmekten geçer yani toplumsal muhalefetin bilgilerini

üretmekten geçer. Befl y›ll›k kalk›nma planlar›na, bilmem nere-

lere dünya kadar çal›flma yapt›k. Enerji, ulafl›m, flehir plan›, silah-

s›zlanma, ilaç, çevre, her konuda, o dönemin bütün siyasal par-

tilerine ve Devlet Planlama Teflkilat›na en temel bilgiler buralar-

dan üretildi, bu toplant›lardan ç›kt›. Bunun nas›l yap›labildi¤i

önemli; çünkü esasen Kimya Mühendisleri Odas›, üniversiteler-

deki en de¤erli hocalar› kendi içerisine çekebiliyordu, o hocalar

burada bir fleyler yapmaktan hofllan›yorlard›, hakl› olarak iyi bir

fley yapt›klar›n› düflünüyorlard›. Yani o alan›n entelektüel biriki-

mi buralardan topluma yay›ld›¤› zaman, siz zaten toplum nez-

dinde daha güçlü olursunuz. Mesela, bunu yapabilmek önemli. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU--  Teflekkür ederiz.
Gerçekten, ben de burada daha farkl› bir toplant› bekliyor-

dum. Ama sizlerle birlikte olmaktan gurur duydum. Bu bilgileri
daha sonra gençlere aktaraca¤›m›z güzel bir dergimiz olacak. 

MMUURRAATT  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU-- Hocam, kiminle konufltu¤umuz
da önemli de¤il; bence, bunu almak isteyenlerle konuflmak
önemli. 

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SS..  FFEERRDDAA  MMUUTTLLUU-- Bizim okulda bir seminerler
dizisi var; sizleri bir gün bir söylefli için davet edersem, gelir-
seniz, çok seviniriz. Bizim ö¤rencilerimizin de almalar› gereken
fleyler var. Sizler olursan›z, ufuklar› geniflleyecektir. 

Teflekkür ederiz. 
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GGiirriiflfl
Say›n Ferda Mutlu, Kimya Mühendisleri Odas› Yay›n Kurulu

ad›na, bana, TMMOB’nin 50. Y›l kutlamalar› kapsam›nda, Kimya
Mühendisleri Odas›’n›n 50. Y›l›n› de¤erlendiren bir yaz› yaz-
mam önerisinde bulundu. KMO’n›n toplum yaflam›na kat›lma-
s›n›n 50. y›l›nda bana yap›lan bu öneriyi onurland›r›c› bir görev
olarak alg›l›yor ve önerisinden dolay› Sn. Mutlu’ya içtenlikle te-
flekkür ediyorum. 

Bu görev onurland›r›c› oldu¤u kadar, belki de daha a¤›r, al-
t›ndan kalk›lmas› zor bir sorumluluk yüklemektedir. Bu zorluk,
odan›n 50 y›ll›k faaliyet sürecini kronolojik s›ralamayla anlatma
kolayl›¤›na kaçmadan, toplum içinde sahip oldu¤u statüye da-
ha derinlemesine bakarak de¤erlendirmeye çal›flma iste¤inden
kaynaklanmaktad›r. 

‹nsanlar›n örgütlere duyduklar› ilginin nedeni, aç›kça ifade
edilmese de, kendilerini kuflatan çevreyle ve içinde yaflanan
toplumla do¤rudan kurumsal iliflki kurmak ve kendi ç›karlar›
do¤rultusunda toplumu etkileme isteminden ileri gelmektedir. 

Örtülü kalan bu istek ço¤u kez, mesleki sorumluluk, örgü-
te ba¤l›l›k vb. görüntüler alt›nda gizli kalsa da as›l amaç, top-
lumda ortak statüye sahip insanlar›n dayan›flma içinde, bugün-
lerini kurma, geleceklerini güvence alt›na alma mücadelesini
baflar›ya ulaflt›rma duygusundan kaynaklanmaktad›r. Bu çaba
içinde örgütler, örgütü oluflturan gruplar›n, toplumu kendi ç›-
karlar› do¤rultusunda de¤ifltirme, dönüfltürme mücadelesinde,
ellerinde bulundurduklar› etkili, dinamik ve güçlü araçlard›r.
Bu iliflkiler içinde örgütü ve örgütlü yap›lar› daha sa¤l›kl› de¤er-
lendirebilmek için insan-toplum iliflkisine biraz daha yak›ndan
bakmak gerekmektedir.

Gündelik yaflamda toplum terimi gerçek anlam› ve gücün-
den soyutlanm›fl olarak, bizim d›fl›m›zda duran, bize ra¤men
bizden ba¤›ms›z var olan insanlar toplulu¤u gibi görülmekte-
dir. Toplumda yerleflik duruma gelen bu yarg› olaylara toplum-
sal yaklafl›m yerine bireysel ya da grup ç›karlar› aç›s›ndan yak-
laflmay› ön plana ç›karmaktad›r. Oysa insan ancak toplumsal
iliflkileriyle var olmakta, insan varl›¤›n›n maddi-manevi  geliflimi
de ancak bu iliflkiler içinde  gerçeklefltirilmektedir. Bu neden-
le insan› toplumdan, toplumu da insandan soyutlamadan bir
bütünsellik içinde ele almak kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.

Toplum, insanlar›n gelifli güzel bir araya geldi¤i, birbirinden
ba¤›ms›z gruplar halinde yaflad›¤› bir oluflum de¤ildir. Aksine
toplum kendini oluflturan parçalar›n düzenli iflleyen bir bilefli-
midir.[1, s. 30]

‹nsanl›¤›n geliflimi, toplumlar›n tarihsel dönemleri içinde

sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel koflullardan ve toplumlara
egemen ideolojiden, bunlar›n yaratt›¤› etken ve etmenlerden
ba¤›ms›z olarak ele al›nmamas› gereken bir süreçtir. Baflka bir
deyiflle geliflim, bireysel çabalara ve bir irade sorununa indirge-
nebilecek bir süreç olmamaktad›r.

Ünlü toplum bilimcimiz Mübeccel K›ray; toplumsal bireysel
geliflimi konusunda; "Modern toplumda mutlaka bir örgütlen-
me tarz› vard›r ve sorunlar örgütlerle çözülür. Himaye sistem-
leri içinde kiflilik bulmak mümkün de¤ildir" demektedir. Türki-
ye’de insan›n de¤iflim çizgisi içinde eski yap›n›n de¤iflmeden
korudu¤unu, bu yap› içinde kiflilerin kendine güvenlerinin yer-
leflmedi¤ini, kendini sürekli yeniden üretti¤ine iflaret etmekte
ve; "Ama hakiki üretme anonim iliflkilere geçti¤i, kiflili¤ine gü-
vendi¤i ve legal olarak örgütlendi¤i zaman olacak. Farkl› roller
oynayan bir örgütün içine girdi¤i zaman oluflacak" demektedir
[2, s. 305]. 

Kan›mca, KMO’yu gerçek boyutlar›yla tan›mlamak için sü-
rece, Odan›n sahip oldu¤u statü ve örgüt/üye iliflkilerinin ya-
ratt›¤› statükonun ötesine geçerek bakmak gerekmektedir. Bu-
nun için de; Odan›n 1954'den bu tarafa geçen yar›m as›rl›k var-
l›¤›n›, toplumun tarihi ve toplumsal de¤iflim-dönüflüm süreci
içinde ve TMMOB bütünselli¤inde ele alarak de¤erlendirmek
gerekti¤ini düflünüyorum. Bu bak›fl aç›s›yla, KMO’nun 50 y›l›n›
sadece Oda özeline indirgemeden, elimden geldi¤i oranda, sü-
reci, bütünsel olarak toplumsal iliflki ve etkileflimleri boyutun-
da ele al›p de¤erlendirmeye çal›flaca¤›m.

MMüühheennddiissllii¤¤iinn  DDoo¤¤uuflfluu  vvee  ÜÜrreettiimm  SSüürreecciinnddeekkii  YYeerrii,,          
Mühendislik sanayi devrimiyle ortaya ç›km›fl bir meslektir.

Bilim ve teknolojideki geliflmeler, bu geliflmelerle elde edilen
bulgular›n üretim alan›na yans›mas›  mühendisi do¤urdu. K›saca
söylemek gerekirse, ça¤dafl mühendislik ça¤dafl kapitalizmle
do¤mufl ve geliflimi de kapitalizmin geliflim, de¤iflim ve dönü-
flümlerine ba¤l› bir yol izlemifltir. Bu nedenle mühendisin varl›k
nedeni sanayi üretimidir. Mühendis-üretim iliflkisi, karfl›l›kl› etki-
leflim içinde, birbirini gelifltirdi. Mühendisin varl›k nedeninin sa-
nayi oldu¤unu, sanayisi olmayan bir ülkede mühendise de ge-
rek duyulmayaca¤›n› Prof. N. Erarslan, "bir kafl›k suda yüzme bi-
len de birdir bilmeyen de"  diye tan›mlamaktad›r [3, s. 164].

Mühendislerin üretim faaliyeti içindeki yeri, kendilerine,
önemli bir statü ve güç kazand›rm›flt›r. Ne var ki bu geliflmeler,
bilim ve teknolojideki geliflmeler dahil, ekonomik toplumsal
geliflmelerin d›fl›nda, kendi alanlar›nda ba¤›ms›z iflleyen süreç-
ler olmamaktad›r. Dolay›s›yla mühendisin konumu, toplumda
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egemen üretim biçimine, üretimi yönlendiren güçlerin hedef-
lerine göre geliflen de¤iflim ve dönüflümlere ba¤›ml› olarak de-
¤iflmektedir. Bu ba¤›ml›l›¤› ve üretim sürecinde mühendise bi-
çilen rolü, hem oda baflkanl›¤› yapm›fl (Makine M.O.) hem ser-
maye kesiminin önde gelen sözcülerinden biri olan fiükrü Er,
Birinci Kimya Mühendisleri Teknik Kongresinde flöyle aç›kla-
maktad›r: 

"Mühendis fabrikada iflçi ile beraber çal›flarak yetiflir. Sonra
di¤er mühendisleri idare etmeye bafllar. Daha da ileri giderek ifl-
verenin vekili olur. Yani memleketteki emek sermaye çat›flmas›n-
da mühendise büyük bir görev düflmektedir. Mühendis emekten
gelir. Sermayenin vekili olur. fiu halde memleketimizin sosyal
ak›mlar› içerisinde, memleketimizi refaha, selamete erifltirecek
götürecek husus, bu iki unsuru da tan›yan, birinden yetiflen ve
ötekine vekil olan mühendistir. Mühendis yönetici olarak, arabu-
lucu olarak dinlenilen, mevzuata hakim oldu¤u için karar veren
bir insan olarak, bu memleketin mukadderat›na hükmetti¤i tak-
dirde, memleket selamete ermifl olacakt›r". [3. s.164[.

Burada aç›kça görülmektedir ki mühendis, kapitalist üretim
biçiminde bir araç olarak görülmekte ve bu yaklafl›m, daha
sonra aç›klamaya çal›flaca¤›m gibi, TMMOB örgütlülü¤üne ba-
k›fl aç›s›n›n da temelini oluflturmaktad›r.

Türkiye geç sanayileflmeye bafllayan bir ülkedir ve sanayi-
leflme geliflmifl ülkelerdeki seyrini takip etmemifltir. Bu gecikme
mühendisli¤in geliflmesinde de etkili olmufltur. Onun için bu
süreçte büyük s›k›nt›lar yaflanm›flt›r ve halen yaflanmaktad›r.

TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odas› (di¤er odalar gibi)
toplumda yaflanan bir k›r›lma noktas›ndan sonra, bu k›r›lman›n
yaratt›¤› dönüflüm içinde kurulmufltur. Kuruluflundan sonra
toplumumuzda belirleyici dönüflümler yaratan iki k›r›lma nok-
tas› daha yaflanm›flt›r. Örgüt kimlik ve kiflili¤i bu de¤iflimlerin, alt
üst olufllar›n yaratt›¤› koflullarla flekillenerek bugüne ulaflm›flt›r. 

Bu geliflim süreci farkl› flekilde dönemlere ayr›labilir. Bir ça-
l›flma bu dönemleri flöyle aç›klamaktad›r: Kapitalist Kalk›nmac›
Teknisyenler dönemi 1954-1965; Toplumsal Elefltirici Ba¤›ms›z
Kalk›nmac› Teknisyenler dönemi 1965-1973; Toplumsal Eylem-
ci Ba¤›ms›z Kalk›nmac› Teknisyenler Dönemi 1974-1980 [4,
s.105].

Ben ayr› bir s›n›fland›rma yaparak bu yar›m as›rl›k süreci üç
dönemde incelemenin do¤ru olaca¤› kan›s›nday›m. 

Bu dönemler s›ras›yla:
1.  Dönem, 1954-1961 y›llar› aras›n›,
2.  Dönem, 1961-1980  y›llar› aras›n›,
3.  Dönem, 1980 sonras›n› kapsamaktad›r.

11..  DDöönneemm::  11995544--11996611
Bu dönemi kurulufl dönemi diye de adland›rabiliriz. Türki-

ye’de mühendislik, do¤as› gere¤i, sanayileflme talepleriyle gün-
deme gelmifltir. ‹lk olarak 1933 y›l›nda Befl Y›ll›k Sanayi Kalk›n-
ma Plan›nda yat›r›mlar› gerçeklefltirecek, kurulan fabrikalar› ifl-
letecek mühendisleri yetifltirecek acil bir plan uygulanmaya
konmufltur. [6]  

Mühendisli¤in Türkiye’de kurumsal bir statüye kavuflmas›,

‹kinci Dünya Savafl› sonras›, 1950 y›llar›na rastlamaktad›r. Bu
dönemde dünyada ve ülkemizdeki geliflmeleri çok kaba hatla-
r›yla özetlemek gerekirse, dünyada bu y›llar, flovenizmin, ›rkç›-
l›¤›n yenildi¤i, demokrasi özlemlerinin yükseldi¤i y›llard›r. Bu
y›llarda geliflmifl ülkelerde refah devleti, geliflmekte olan ülke-
lerde planl› ekonomiler modeli ön plana ç›kmaktad›r. Refah
devletinin amac›, kapitalist sistemin kitlesel üretim gücünü ko-
ruyabilmek için, en büyük tüketici kesimini oluflturan emekçi
s›n›f ve katmanlar›n sermaye güçleri karfl›s›nda, göreceli ola-
rak, korunmas›n› sa¤lamakt›r. Bu amaçla ifl, e¤itim, sa¤l›k, ba-
r›nma gibi temel gereksinmelerin karfl›lanmas›nda sosyal dev-
letin yard›mc› olmas› amaçlanmaktad›r [5]. Ayr›ca, emekçi ke-
simlerin bu olanaklar› koruyabilmesi için de örgütlenmeleri
teflvik edilmekte dolay›s›yla sendikalaflma canl› bir dönem ya-
flamaktad›r.  

Türkiye’de ise çok partili sisteme geçilmifl, liberal söylem-
lerle seçime kat›lan parti, 1950 y›l›nda iktidara gelmifltir. 

Savafl sonras› y›llarda ülkede yaflanan afl›r› liberasyon döviz
stoklar›n›n tüketilmesine, savafl sonras› ithal edilen araç ve ge-
reçlerin yedek parça gereksinimi karfl›lanamaz duruma gelme-
sine neden olmufltur. 1950 y›llar›na gelindi¤inde yaflanan mal
darl›¤›n› ithalatla karfl›lamada büyük s›k›nt›larla karfl›lafl›lm›flt›r.
Ayr›ca, savafl döneminde, savafl zengini diye adland›r›lan, pek
çok zengin türemifltir. Bunlar da servetlerini ithalatla daha da
art›rmak istemektedirler. Yerli sanayi ise gereksinmeleri karfl›-
lamaktan uzakt›r. Örne¤in kimya sanayi aç›s›ndan kurulu teks-
til sanayinin gereksinimi olan tekstil boyalar›, ya¤l›boyalar, ver-
nik vb. maddeler, ilaç gereksinimi, bir kaç ilaç hariç, tamamen
ithalatla karfl›lan›yordu.  

K›saca söylemek gerekirse, bu sorunlarla karfl›laflan siyasi
iktidar, talepleri karfl›lamak için, ithal edilen bir çok maddenin
ülkede üretilmesini gündemine alm›flt›r. Bu ortamda, güçlenen
liberal söylemler irili ufakl›, sermaye sahibi pek çok kifliyi sana-
yiye yöneltmifltir. [7, s.143]

Sanayileflmenin bir parti politikas› olarak kamuoyunda tar-
t›fl›lmaya bafllamas› toplumu derinden etkilemifltir. Savafl orta-
m›n›n yokluklar›ndan sonra, kalk›nma, sanayileflme, fabrikala-
r›n kurulmas›, fabrikalarda ifl bulma gibi konular›n halk aras›n-
da tart›fl›lmaya bafllamas› h›zl› bir geliflim sürecinin habercisi
olmufltur. Ne var ki, bu yönde oluflan kamuoyu, dünyadaki ge-
liflmelere paralel bir flekilde planl› bir kalk›nmay› de¤il, popülist,
pragmatist bir sanayileflme anlay›fl›n› geçerli k›lm›flt›r. Bu prag-
matist yaklafl›m, 1930’lu y›llar›n 1. Befl Y›ll›k Plan›n›n hedefledi-
¤i sanayinin ülkede dengeli bir da¤›l›m› hedefleme yerine, alt
yap›s› daha elveriflli olan, nispeten geliflmifl bölgelerde yo¤un-
laflan bir sanayileflme gündeme gelmifltir. Her fleye ra¤men bu
dönem, toplumun  sanayi toplumuna dönüflmesinin hedeflen-
di¤i dönemdir.

Bu dönemde mühendislik alan›nda önemli yer tutan gelifl-
meleri k›saca flöyle özetlemek mümkündür. Makine-Kimya,
Gübre Sanayi, Et Bal›k Kurumu, Azot Sanayii, Türkiye Çimento
Sanayii, Türkiye Petrolleri, Devlet Malzeme Ofisi, SEKA, Türki-

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

27



ye Demir-Çelik, Türkiye Kömür ‹flletmeleri ‘ulusal anonim flir-
ket’ modeli uyar›nca, yeniden yap›land›rma sürecinde flemsiye
üst örgütten ayr›larak ba¤›ms›z giriflimler haline dönüfltürül-
müfllerdir.[8, s.25 ]

Kamu alan›nda bu geliflmelere paralel olarak, ilaç sanayi, g›-
da alan›nda margarin sanayi gibi üretim dallar› faaliyete geç-
mifltir – sanayileflmenin nitelik tart›flmas› konunun d›fl›nda tu-
tulmaktad›r.

Ekonomik alanda yaflanan bu geliflmeler iflçiye duyulan ta-
lebi art›rm›fl, bu da çok önemli bir toplumsal hareket olan, köy-
den kente göçü, ya da tar›m iflçili¤inden sanayi iflçili¤ine yöne-
lifli, baflka ad›yla da kentleflmeye geçifli h›zland›rm›flt›r. 

Bu geliflmeler, tar›m a¤›rl›kl› toplum yap›s›ndan sanayi top-
lumuna  dönüflüm sürecini de h›zland›rm›flt›r. Yaflanan bu sü-
reç mühendisli¤in geliflimi için gereken bütün koflullar› içeren,
en uygun ortam› yaratm›fl bulunmaktad›r. Ne var ki, sanayi top-
lumuna dönüflüm sadece sanayi yat›r›mlar›na ba¤l› olmayan bir
süreç, bir toplumsallaflma, bir kültürel geliflim sorunudur. Bu
sürecin sa¤l›kl› ifllemesinin ana koflulu da toplumda, s›n›f ve
katmanlar aras› diyalogu sa¤layacak, ülke kaynaklar›n›n toplu-
mun büyük ço¤unlu¤u yarar›na kullan›lmas›n› gözetecek dina-
mik, özerk ve demokratik örgütlenmelerin geliflmifl olmas›d›r.
Buna karfl›n toplumumuz, günün koflullar›nda, s›n›f ve katman-
lar›n kendi ç›karlar›n› korumaya dönük örgütlenme bilincinin
geliflmedi¤i, daha do¤rusu bu bilinci gelifltirecek sa¤l›kl› düflün-
sel, kültürel temelde sosyalleflme ortam›n›n oluflmad›¤› bir ya-
p›dad›r. S›n›f bilinci oluflmad›¤› gibi s›n›f kavram›n›n kullan›lma-
s› da yasaklar kapsam›ndad›r. Yaflam›n bütün alanlar›n› deneti-
mi ve kontrol alt›nda tutan, kat›, otoriter merkezi yap›n›n k›r›-
lamamas› nedeniyle (bu günde geçerli oldu¤u gibi) örgütlenme
afla¤›dan yukar›ya do¤ru de¤il, sistemin karakterine uygun ola-
rak üst yap›n›n iradesine ba¤l› olarak, yukar›dan afla¤› do¤ru
geliflmifltir. 

Siyasi iktidar hedefine ulaflmak için ekonomik, toplumsal
ve siyasal konularda karar üretme süreçlerine kat›lacak orga-
nizasyonlara gerek duymaktad›r. Bu amaçla ve ayr›ca savundu-
¤u sistem gere¤i toplumun farkl› kesimlerini, sahip olduklar›
ortak statülere göre bir örgüt flemsiyesi alt›nda toplamaya yö-
nelmifl ve bu kapsamda, Türk-‹fl, sanayi ve ticaret odalar›, mes-
lek birlikleri kurulmufltur. Bu oluflumlar içinde, sadece serma-
ye örgütleri karar süreçleri üzerinde söz sahibi olabildi, di¤er
örgütler "bask› unsuru" olarak onurland›r›lman›n ötesine geçe-
mediler.    

Bu geliflim sürecinde mühendisler için kurumsal bir statü
yaratmak amac›yla, 1951 y›l›nda DP milletvekili Himmet Ölç-
men, 1952 y›l›nda yine ayn› partinin milletvekili Süleyman Ku-
ranel TBMM'ye yasa önerilerinde bulunulmufllard›r. Öneriler
TBMM’de 6235 Say›l› TMMOB yasas› olarak 27 Ocak 1954 tari-
hinde kabul edilerek yürürlü¤e girmifltir.  

6235 Say›l› Yasan›n 2. Maddesinin b bendi, mühendis örgüt-
lerinin toplumsal yaflamdaki yerini: "ammenin ve memleketin
menfaatleri, meslekin inkiflaf›, meslek mensuplar›n›n hak ve

selahiyetleri bak›m›ndan lüzumlu gördü¤ü bütün teflebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak" olarak, bugünlerin de ilerisinde bir
kavray›flla tan›mlam›flt›r. 

TMMOB yasas›n›n yürürlü¤e girmesinden sonra toplanan
birlik genel kurulu karar› gere¤i Kimya Mühendisleri Odas› ilk
genel kurulunu 16 Ocak 1955 y›l›nda ‹stanbul’da toplam›fl ve
merkez ‹stanbul’da olmak üzere fiilen kurulmufltur. Kimya Mü-
hendisleri Odas› kuruldu¤unda, Türkiye’de toplam 312 kimya
mühendisi bulunmakta, bunlar›n 265'i kamuda 47'si de serbest
çal›flmakta idi. [9, s.24]  

‹stanbul, e¤itimin ve sanayinin geliflti¤i bir kenttir, sanayide
çal›flan kimya mühendislerinin say›s› daha fazlad›r, ayr›ca sana-
yi ve kamuda çal›flanlar Kimya Cemiyeti içinde örgütlü bulun-
maktad›rlar. Buna karfl›n Ankara bir memur kentidir, dolay›s›y-
la burada bulunan kimya mühendislerinin örgüte bak›fl› bürok-
ratik iliflkiler d›fl›na pek taflamamaktad›r. Bu koflullarda topla-
nan ilk KMO Genel Kurulu’nda oda merkez yeri olarak ‹stan-
bul seçilmifl, Ankara’n›n flube olarak çal›flmalara kat›lmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. 

Oda merkezinin ‹stanbul’da kurulmas› örgüt deneyiminin
bulunmas›, mühendis say›s›, sanayi ile iç içe olma vb. aç›lardan
bak›ld›¤›nda do¤ru bir seçim olarak görülmektedir. Buna kar-
fl›n Birli¤in kuruluflundaki korporatist anlay›fl gere¤i siyasi ikti-
darla iliflkilerin kurulmas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hükumet mer-
kezinin uza¤›nda bulunma olumsuzluk olarak görülebilir. Bu
ikilem 3 dönem sonra Oda merkezinin Ankara’ya al›nmas›yla
sonuçland›r›lm›flt›r. Buna karfl›n, örgüt deneyiminin yeterince
geliflmemesi sonucu, Oda merkezinin Ankara’ya al›nmas›, Aka-
ra fiubesi’nin kapat›lmas›na neden olmufltur. 

Örgüt deneyiminin yetersizli¤inin bir baflka yönü Kimya
Cemiyeti ile KMO aras›ndaki çekiflmelerin sürmesidir. Kimya
Cemiyeti Dan›fltay’a dava açarak Odan›n kapat›lmas›n›, mühen-
dis ve kimyagerlerin Kimya Cemiyeti çat›s› alt›nda örgütlenme-
lerine karar verilmesini istemifltir. Bu konulara ait an›lar›, 1985
tarihinde, Odan›n 30. Kurulufl y›l› toplant›s›nda olaylar›n do¤ru-
dan tan›klar›n›n, içtenlikli, anlat›m›yla, Kimya Mühendisli¤i Der-
gisinin 30. Y›l Özel  Say›s›nda, (110. Say›) yer almaktad›r. [Söz-
konusu söylefliyi 54. sayfam›zda bulabilirsiniz – Yay›n Kurulu]

Siyasi iktidar mühendis ve mimarlar birli¤ini, toplumsal,
ekonomik ve siyasi karar üretme süreçlerinde korporatist ya-
p›lanman›n bir ö¤esi olarak görmektedir. Örgütten, ulusal poli-
tikalarla ilgili kararlar›n al›nmas›nda görüflüne bafl vurulacak bir
uzmanlar grubu gibi yararlan›lmas› amaçlanmaktad›r.    

1957 y›l›nda Baflbakanl›k yay›mlad›¤› genelgeyle; sanayi, zi-
rai ve imar faaliyetleri alanlar›nda, her türlü konuda
TMMOB’den yararlan›lmas›n› istemektedir. Yine ayn› genelge-
de, jüri üyeli¤i, bilirkiflilik, hakem, eksper gibi uzmanl›k gerek-
tiren konularda, çok de¤iflik ihtisas gruplar› bulunan
TMMOB’ye ba¤l› odalardan yaralan›lmas›n› önermektedir. Art›k
mühendislik ve mimarl›k kurumsal bir yap› olarak toplum ya-
flam›na girmifl bulunmaktad›r. 

1958 y›l›nda mühendislere ayr›cal›kl› ücret statüsü getiren
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4/10195 say›l› "Yevmiyeli Teknik Personel Kararnamesi" yürür-
lü¤e girdi. Kararname ilk dönemlerinde mühendisler aras›nda
da ayr›cal›kl› olarak uyguland›, bu ayr›cal›klar bir y›l sonra kal-
d›r›ld›. 

Bu geliflim süreci içinde kimya mühendisli¤ini ayr›ca ele al-
ma gere¤i do¤mufltur. Kimyasal madde üretiminin gelifltirilme-
si istenmektedir. Kimyasal madde üretiminde yanma, patlama,
zehirlenme vb. tehlikeler bulunmaktad›r. Buna karfl›n kimyasal
madde üretimi yapmak isteyen sanayi dallar›nda, var olan risk-
leri ve bunlara karfl› al›nmas› gereken önlemleri bilen elaman
say›s›nda s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Bu s›k›nt›y› gidermek, kimya
mühendisli¤ini daha çekici hale getirmek için haz›rlanan kim-
yagerlik ve kimya mühendisli¤i hakk›nda 6269 say›l› yasa
15.02.1954 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir. Yasa gere¤i sorumlu mü-
dür yönetmeli¤i haz›rlanm›fl, fakat uygulama aflamas›nda, iki
müesseseye bir mühendis sorumlu müdür hesaplayarak 500
mühendisin 1000 kuruluflun gereksinimini karfl›layaca¤› düflü-
nülmüfl, buna karfl›n günün koflullar›nda bu say›n›n yetersizli-
¤i görülerek uygulama ertelenmifltir [3, s.33]. Ertelemenin 1960
sonras› y›llar›n ilk yar›s›na kadar uzanmas› yasan›n gündemden
düflmesine ve amac›na ulaflmas›na da engel olmufltur.

Mühendisin, "kalk›nman›n temel eleman›" tan›mlamas›, alt›
çizilerek, bu dönemde yap›lm›flt›r. Kazan›lan statü ve kendile-
rine verilen de¤er bütün mühendisler taraf›ndan heyecanla
karfl›lanm›fl ve bu heyecan uzun y›llar etkisini korumufltur.

Buna ra¤men örgüt henüz, bir dinamik olarak kendinden
beklenenlere yan›t verecek duruma gelememifltir. Bu dönem
kimya mühendislerinin örgütle tan›flt›¤› ve örgütlerini flekillen-
dirmeye çal›flt›¤› bir dönem olmufltur. 

22..  DDöönneemm::  11996611--11998800
Bu dönemi, TMMOB bütünselli¤i içinde, 1961-1973 ve 1973-

1980 dönemleri olarak, iki ayr› alt bafll›kta incelemek daha do¤-
ru olacakt›r.

22..  11..  11996611--11997733  ddöönneemmii
2. Dünya Savafl› sonras› uygulamaya giren çok partili sis-

tem, yerleflik siyaset ve yönetim gelene¤inin oluflturdu¤u ikti-
dar olma anlay›fl›n› k›ramad›. Sanayileflme ve kentleflmedeki
geliflmeler yerleflik toplum yap›s›n› sanayi toplumuna dönüfl-
türmeye yetmedi ve k›r›lamayan bu kültürel yap› demokratik-
leflmenin önünü t›kayan en büyük engeli oluflturdu. Dönüfltü-
rülemeyen bu kültürel yap› ülkeye demokrasiyi askeri darbe
yöntemiyle getirmeye yöneldi. Bu geliflmelerin analizi ve bun-
lardan tarihsel sonuçlar ç›karmak toplum, tarih, ekonomi, siya-
set vb. bilimlerin alan›na girmektedir. Bu nedenle, burada ge-
liflmeleri derinlemesine irdeleme amac› güdülmemektedir. Bu-
nunla beraber, darbe sonras› geliflmelerin toplumda ve örgüt-
te  yaratt›¤› de¤iflim ve dönüflümler, bu de¤iflim ve dönüflüm-
lerin günlük yaflam üzerindeki etkileri göz ard› edilerek döne-
mi tan›mlamaya yönelmek sa¤l›kl› bir yöntem olmayacakt›r. 

Ülkede ikinci bir k›r›lma noktas› 1960 y›l›nda 27 May›s ihti-
lali ile gerçekleflmifl ve as›l dönüflüm 1961 Anayasas›’n›n top-
lumsal yaflam› etkilemesiyle yaflanm›flt›r. Dönemi, anayasa tar-

t›flmas›na girmeden, anayasan›n düflünce sisteminde ve top-
lumda yaratt›¤› dönüflümler temelinde de¤erlendirmeye çal›fla-
ca¤›m.

1961 Anayasas›ndan sonra toplumun kabu¤u çatlamaya,
buradan yepyeni, eflitlikçi-demokratik bir toplumsal oluflumun
filizleri uç vermeye bafllam›flt›r. 

Bu geliflmelerden, ak›llarda yer eden baz›lar›n› ana hatlar›y-
la ve çok k›sa olarak flöyle s›ralayabiliriz. 

Toplum, baflta sosyalizm olmak üzere yeni kavramlarla, ye-
ni bilgilerle tan›flm›fl, demokrasi söylemleri içerik ve anlam ka-
zanmaya bafllam›flt›r. 

Bu aç›l›mla çok canl› bir yay›n ve okuma-ö¤renme dönemi
bafllam›fl, baflta üniversiteler olmak üzere  her alanda ortaya ç›-
kan olay ve olgular üzerinde canl›, senteze varmaya yönelik,
toplumun bütün kesimlerinin kat›ld›¤›, sorgulama-tart›flma-de-
¤erlendirme ortam› do¤du. Türkiye, bütün kesimlerin kat›ld›¤›,
bir forum alan›na dönüfltü. Bu ortamda araflt›ran, sorgulayan
canl›, üretken toplumuna karfl› sorumluluk duyan bir gençlik
kesimi do¤mufl, bu kesim Avrupa’daki gençlik hareketlerinden
derinlemesine etkilenmifltir. Bunlar, içinde do¤al olarak, ileride
oda üyesi olacak olan mühendislik ö¤rencilerini de derinden
etkilemifltir.   

Siyasete kat›l›m, egemen dar kadrolardan toplum katlar›na
inmeye, sistem sorgulanmaya bafllam›fl, toplumda egemen ka-
t›, otoriter, hiyerarflik yap›dan eflitlikçi-kat›l›mc› demokratik bir
sisteme geçifl talepleri güçlü olarak gündeme gelmeye baflla-
m›flt›r.

Örgütlenme bilinci yükselmifl, iflçiler ba¤›ms›z sendikalar›-
n› kurmufltur. Ö¤retmenler, mühendisler, teknisyen ve tekni-
kerler, memurlar kendi sendikalar›n› kurmaya bafllam›fllard›r.
Bunlardan D‹SK ve TÖS etkili dinamikler olarak toplumsal ya-
flama kat›lm›fllard›r.

Ço¤unluk sistemine dayal› seçim yasas› de¤iflmifl, ayr›ca
"milli bakiye" sistemiyle kullan›lan her oy de¤erlendirmeye al›n-
m›flt›r. T‹P sosyalist bir parti olarak parlamentoya girmifl, o gü-
ne kadar sak›ncal› (!) bulunan düflünceler meclis kürsüsünden
aç›klanmaya bafllam›flt›r. 

Toplant› ve gösteri yürüyüflü izine ba¤l› olmaktan ç›km›flt›r.
Toplum, grev, boykot gibi yeni hak arama yöntemleriyle tan›fl-
m›flt›r.

Devletin yay›n arac› olan TRT özerk bir yap›ya kavuflturul-
mufltur. "Özerk TRT" demokratik örgütlerin görüfllerini, hiç bir
sansür uygulamadan topluma duyurmufl, kamuoyunun özgür-
ce oluflmas›nda çok önemli  pay sahibi olmufltur. 

Bu dönemde toplumda her kesim, s›n›f ve katmanlar, hiç
bir dönemde olmad›¤› kadar, Anayasayla güvence alt›na al›nan
haklar›na sahip ç›km›fl, onlar› kullanmak istemifltir. 

Tarihin bu dönemecinde, toplumun özgürlük ve demokra-
siden yana olan bütün s›n›f ve katmanlar›n›n yollar› ayn› kav-
flakta buluflmufltur.  

Bu dönemde, ayd›nlanma çabalar›n›n bafllang›c› olarak ka-
bul edilen Tanzimat’tan bu yana, toplumumuzda hiç görülme-
yen, hatta beklenilmeyen ve belki de bir daha izin verilmeye-

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

29



cek olan  bir  geliflme, özgürleflme ve özerkleflme iste¤i ken-
dini göstermifltir.       

1961 y›l›na gelindi¤inde, Oda befl y›ll›k deneyime sahip bir
örgüt olmufltur. O y›l, 6. Dönem Genel Kurulunda  bir dergi ç›-
kar›lmas› kararlaflt›r›lm›fl, üç ayda bir ç›kar›lmas› planlanan der-
ginin ilk say›s› 1962 y›l› ocak ay›nda yay›mlanm›flt›r. Derginin ilk
say›s›nda, "Odadan Haberler" bölümünde, Oda Yönetim Kuru-
lunun her Çarflamba günü Oda lokalinde sohbet toplant›lar›
düzenlendi¤i duyurulmaktad›r. Dergi, çal›flmalar›n› yay›mlamak
isteyen akademisyen ve mühendislerin ilgisini çekmifl ve titiz-
likle haz›rlanm›fl bilimsel makalelerin yer ald›¤› bir yay›n orga-
n› haline gelmifltir.  

Bu arada kurumsallaflma çal›flmalar› da yürütülmektedir.
1963'te Oda Dan›flma Konseyi, ‹htisas Komiteleri, geçici dan›fl-
ma kurulu ve daimi kurullar›n tan›m› ve çal›flma esaslar›n› içe-
ren yard›mc› organlar yönetmeli¤i kabul edilmifltir.  

Faaliyet alanlar› olarak; Mesul Müdürlük Yönetmeli¤inin yü-
rürlü¤e konmas›, Devlet Malzeme Ofisinin sat›n alaca¤› mallar
için teknik flartname haz›rlamak üzere sözleflme yap›lmas›, Et
ve Bal›k Kurumu’nun ithal etti¤i ya¤lardan gliserinin ayr›lmas›,
sabunun ya¤ asitlerinden üretilmesi için görev verilmesi gibi ta-
lepler gündeme getirilmektedir. 

Devlet Planlama Teflkilat›n›n kurulmas›, ekonomik, sosyal,
kültürel geliflmelerin planlanmas› mesleklerin ufkunu açm›fl
yeni aç›l›mlar getirmifltir. Kimya Mühendisleri Odas›, kendi
meslek alanlar›ndaki yat›r›mlarla daha yak›ndan ilgilenmeye
bafllam›flt›r. 

‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› için ayr›nt›l› bir çal›flma ya-
p›lm›fl, Petro-kimya sanayinin kurulmas›, rafineri ürünlerinin bu
alanda de¤erlendirilmesi önerilmektedir. Bu çal›flma ayr›ca, ya-
t›r›m alanlar›, enerji, ulafl›m, sanayi tesislerine yer seçimi, kim-
yasal madde üretimi, ilaç sanayi, cevher iflleme vb. ana konu-
larda görüflleri içermektedir.

Yine bu kapsamda KMO’nun araflt›rma-gelifltirme ve ha-
kem laboratuvar kurma önerisinin onaylanmas›, ülkede stan-
dart çal›flmalar›n›n bir an önce tamamlanmas›, bu konuda
TSE’nin yeterli olmayaca¤› gerekçesiyle, odalar›n ve resmi ku-
rulufllar›n görevlendirilmesi istenmektedir.    

Oda 1965 y›l›nda ilk kongresini, Birinci Kimya Mühendisli¤i
Teknik Kongresi, ad› alt›nda düzenlemifltir.    

Bütün bu geliflmelerde Oda kendini, TMMOB yasas›n›n ç›-
k›fl amac›na uygun olarak, gerçek bir kamu kuruluflu gibi kabul
etmektedir. Ayr›ca daha iyi hizmet etmek için de mali yönden
güçlenmek bu amaçla da ticari ve sanayi ortakl›klar kurmak
yetkisine sahip olmak istemektedirler. Bütün odalar bu yakla-
fl›m içindedirler, ifllevlerini daha iyi yerine getirmek için
TMMOB’den ba¤›ms›z hale gelmek istemektedirler. Bu amaçla
1962 y›l›nda TMMOB yasas›n›n yürürlükten kald›r›lmas› için Bir-
lik Genel Kurulu ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›l›r ve birlik yasas›-
n›n iptali istemi kabul edilir.  

1966 y›l›nda, baz› gruplara yasayla mühendislik hakk› veril-
mesi nedeniyle, KMO da Birlik Genel Kurulundan çekilir ve ye-

di oda – EMO, Gemi MO, ‹MO, KMO, MMO, Mimarlar O. – bir
deklarasyonla Birlik yasas›n›n iptalini TBMM’den talep ederler.

1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›na kadar korporatist yap› ege-
menli¤ini sürdürmektedir. Örgütün meslek alanlar› d›fl›nda,
toplumsal olaylarla ba¤› geri planda kalmakta, mühendislik dal-
lar›n›n aras›ndaki diyalektik iliflki ve ba¤ gözden kaç›r›lmakta-
d›r. Bu nedenledir ki TMMOB odalar›n geliflmesine engel olan
bir ayak ba¤› gibi  görülmüfltür.

Bu y›llarda odalar› yak›ndan ilgilendiren ve büyük tepki çe-
ken iki olgu gündeme gelmifltir. Bunlardan biri mühendislik
özel yüksek okullar›n›n aç›lmas›, ikincisi ise reform olarak nite-
lenen 657 say›l› personel yasas›n›n parlamentoya sunulmufl ol-
mas›d›r. 

Mühendislik alanlar›n›n geliflmesi, mühendise duyulan tale-
bin artmas›, mühendislik fakültelerinin talebi karfl›layamamas›
mühendislik özel yüksek okullar›n›n aç›lmas›na neden oldu.
Bir tarafta s›navla girilen mühendislik fakülteleri, di¤er tarafta
s›navda baflar›l› olamayanlar›n ücretini ödeyerek kaydoldu¤u
ikili bir mühendislik e¤itim sistemi do¤du. Meslek odalar›, top-
lumsal bir hizmet olan e¤itimin diploma ticaretine dönüfltürül-
mesine, dolay›s›yla mühendis kalitesinin düflürülmesine fliddet-
le karfl› ç›k›p baflar›yla sonuçlanacak, bir mücadele bafllatt›lar.  

Baz› odalar özel okullardan diploma alan mühendisleri
odaya almayacaklar›n› duyurdu. Konu KMO’da üç ayr› görüfl
ekseninde tart›fl›ld›. Bunlardan birincisi resmen kabul edilen bir
e¤itim kurumuna karfl› ç›kmamak, ikincisi, bu mühendisleri
odaya kaydetmemek, üçüncü görüfl ise, bu mühendisleri he-
def almak yerine do¤rudan sistemi yozlaflt›ran giriflimleri hedef
almay› öneren görüfl olmufltur. Tart›flma uzun süre genel ku-
rullar›n gündeminde kalm›fl, sonuçta sorun üçüncü görüfl do¤-
rultusunda çözülmüfltür.

657 say›l› personel yasas› 4/10195 say›l› kararnameyi yürür-
lükten kald›r›yordu. Bu da mühendislerin  ücretlerinde düflüfle
neden olmaktayd›. Teknik elemanlar›n 657 say›l› Personel Ya-
sas›nda hak kay›plar›n› önlemek için, Ankara Atatürk Spor Sa-
lonunda, ülke genelinde, teknik eleman örgütlerinden gelen
binlerce delegenin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen iki kurultay dü-
zenlendi. Her iki kurultayda da boykot kararlar› al›nd› ve ülke
genelinde uyguland›. KMO eylem içinde, kendini gösterecek
düzeyde yer ald›.  Büyük kat›l›mla gerçeklefltirilen boykotlar›n
örgüt prati¤ine önemli  katk›lar› olmufltur.

1960’l› y›llar›n sonuna do¤ru toplumdaki büyük dönüflüm
ve geliflim rüzgarlar› mühendis odalar›n› da etkilemeye
bafllam›flt›r. Odalar›n, meslek alanlar›na giren konularda, ülke
sorunlar› üzerinde yapt›¤› çal›flmalar kamuoyunda ilgiyle
karfl›land›. Kurulan bu diyalog toplumla odalar aras›ndaki
etkileflimi art›rd›. 

1960’l› y›llar›n sonu ve 1970’li y›llar›n bafl›nda, mühendisler
art›k korporatist yap›n›n bir parças› olmak yerine, e¤itilmifl, so-
runlar›n temelinde yatan gerçeklerin bilgisine varm›fl insanlar
olarak topluma karfl› borçlar›n› ödemek istemektedirler. Bu so-
rumluluk duygusu, toplum sorunlar›yla daha yak›ndan ilgilenme
yönünde bask› oluflturmaya bafllad›. Bu geliflme, odalarda güç-
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lü bürokratik korporatist yönetim anlay›fl›na karfl›, sorunlara
toplumsal-s›n›fsal aç›dan yaklaflan bir muhalefeti ortaya ç›kard›.
Ülkede canl› tart›flma ortam›n›n geliflmesi, toplumsal muhalefe-
tin yükselmesi, egemen kesimin sözcülerince "sözün aya¤a
düflmesi" fleklinde de¤erlendirilerek geliflen demokratikleflme
taleplerini durdurma, geriletme giriflimleri yo¤unlaflt›r›ld›.  

1961 Anayasas› devlet/yurttafl iliflkisinde ödev ve
sorumluluklar›n devlete karfl› de¤il topluma karfl› oldu¤u
ilkesini getirmifltir. Böyle bir yetki devri, as›rlar boyu  oluflup
yerleflen, her fleyi kat› devlet otoritesiyle yürütme anlay›fl›na
ayk›r› düflmeye ve egemenler aras›ndaki hoflnutsuzlu¤u
art›rmaya bafllad›. Kendini "hür teflebbüs" olarak tan›mlayan
sermaye kesiminin sözcüleri rahats›zl›klar›n› yüksek sesle dile
getirmeye bafllad›lar.

Toplumsal geliflmeyi geriletmeye yönelik ilk önlemler ana-
yasa de¤ifliklikleriyle bafllad›. Milli bakiye sistemi kald›r›larak
az›nl›kta olan görüfllerin parlamentoda dile getirilmesi önlendi,
memur sendikalar›n›n yetkileri k›s›tland›. Anayasa de¤iflikli¤iyle,
sendika kurma haklar›, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü, milli güvenli¤in, kamu düzeninin ve genel ahlak›n
korunmas›yla iliflkilendirilip s›n›rland›r›ld›. Siyasi iktidar "bu ana-
yasayla devlet idaresinin mümkün olmad›¤›"n› s›k s›k dile getir-
meye bafllad›. Toplumdaki özgürleflme özlemleri ve taleplerine
karfl› ç›k›fl›n nedenlerini, 12 Mart muht›ras›n›n yürütücüsü, za-
man›n Genel Kurmay Baflkan› Memduh Ta¤maç "Toplumsal ge-
liflme ekonomik geliflmeyi geçti" diye tan›mlam›flt›r. 

Geliflmelerin önünü kesmek, toplumu yeniden kontrol alt›-
na almak için 12 Mart Muht›ras› yürürlü¤e kondu. 12 Mart dö-
neminin Baflbakan› Nihat Erim bu anayasan›n Türkiye’ye bol
geldi¤ini, ülke için bir lüks oldu¤unu, flikayet edilen konular›
ortadan kald›rmak için "gerekti¤inde özgürlüklerin üzerine flal
örtülebilece¤ini, solcular›n tepesine balyoz gibi inilece¤ini"
aç›klad›*.

Toplumu bask› alt›na al›p y›ld›rmak amac›yla, muhalif gözü-
ken, ö¤renci liderlerinden ayd›nlara kadar her kesimden pek
çok insan soruflturmaya tabi tutuldu, tutukland›, iflkenceden
geçirildi, gözda¤› vermek için idam sehpalar› kuruldu. Daha
sonra oda kadrolar›nda sorumluluk üstlenen birçok kimya mü-
hendisi ve kimya mühendisli¤i ö¤rencisi de takibata u¤rad›, tu-
tukland›; k›saca dönemin bask› ve fliddetini do¤rudan yaflad›.

12 Mart’›n etkisi uzun sürmedi, toplumun dinamik güçleri,
k›sa say›lacak bir sürede, daha bilinçlenmifl olarak mücadelele-
rini yükselttiler.

22..  22..  11997733--11998800  ddöönneemmii
Bu dönem üzerinde en çok durulan, TMMOB tarihi içinde

bir dönüm noktas› olarak kabul edilen, bu nedenle çok övülen,
buna karfl›n meslek sorunlar›yla ilgilenme yerine siyaset yap›l-
d›¤› iddias›yla elefltirilen dönemdir. 

Bu dönemin benim aç›mdan ayr› bir yeri bulunmaktad›r. Bu
nedenle çok k›saca ve hoflgörüyle karfl›lanaca¤›n› umarak,
kendimden söz edece¤im. Bu dönem Kimya Mühendisleri
Odas›’nda, en yetkili ve sorumlu konumda görev üstlendim.
Üstlenmifl oldu¤um görevin bütün sorumlulu¤unu tart›flmas›z
olarak bugün de tafl›yorum. Bu dönemin belirgin özelli¤i, bir-
likte düflünüp birlikte üretilen program ve görüflleri birlikte uy-
gulamaya koymakt›. Bu ilkeler do¤rultusunda, örgüt içinde,
karfl›l›kl› sevgi, sayg› ve güvene dayanan, yaflam boyu dostluk-
lara kap› açan bir çal›flma ortam› yarat›ld›. Bu  ortam› yaratan
arkadafllar›m, örgüt ad›na, özveri ve yo¤un emekle yaratt›klar›
ürünlerini kamuoyuna iletme görevini bana verdiler. Bu görev
yaflam boyu tafl›yaca¤›m onur olmufltur. Tarihin bu kesitinde,
beni böylesine onurland›ran  arkadafllar›ma flükran borçluyum.
Burada, arkadafllar›ma flükran duygular›mla, sevgi ve sayg›lar›-
m› sunuyorum. 

1973 y›l› TMMOB ve odalar›n, toplumla buluflma ve bütün-
leflme çabalar›n›n yo¤unlaflt›¤› bir dönem olmufltur. Örgütte
geliflen devrimci düflünceler, teknik elemanlar›n ç›karlar›n›n
mevcut sosyal, siyasal ve ekonomik yap›yla çeliflti¤ini bilince ç›-
karm›flt›r. Bu bilinçle, sömürü düzenine ve bu düzenin ege-
men güçlerine karfl› halk›n yan›nda yer almak, her alanda ül-
kenin ba¤›ms›zl›¤›n›, sanayileflme anlay›fl›n›n ve yap›s›n›n de¤ifl-
mesini, sanayinin ara mal› ve yat›r›m mallar› üretimine yönel-
mesini savunmaktad›rlar. 

Bir baflka geliflme, bürokratik, korporatist yap›n›n k›r›lmas›
ve eylem alan›nda, özerk bir toplumsal dinamik kimlik içinde
yer al›nmas› olmufltur. Ortaya ç›kan bu dinamik yap›, TBMM
gündeminde olan TMMOB’yi ortadan kald›rma yasas›n› geri al-
d›rm›fl, uzun süreden beri toplanamayan TMMOB Genel Kuru-
lu'nu toplayarak, yönetimini oluflturmufl ve üst örgütün top-
lumsal alanda yerini almas›n› sa¤lam›flt›r.

Döneme, Kimya Mühendisleri Odas› aç›s›ndan bak›lacak
olursa...

Baflta da belirtti¤im gibi, olaylar›, toplumsal koflullardan ba-
¤› kopuk, kronolojik s›rayla, ya da önem s›ras›na göre aktarma-
n›n fazla bir anlam ifade edece¤ini düflünmüyorum. Ayr›ca, dö-
nemin koflullar› içinde insanlar› derinden etkileyen geliflmele-
rin, geçen zaman›n de¤iflen koflullar› ve de¤er yarg›lar› içinde,
bu gün de ayn› etkiyi yaratmas› da beklenemez. Buna karfl›n, o
dönemde geliflen örgüt/toplum, üye/örgüt iliflkileri ve bu  ilifl-
kilerin kamu alan›nda yaratt›¤› etkiler, dolay›s›yla kamuoyu
oluflmas›ndaki katk›lar› ve örgüt çal›flmalar› aç›s›ndan halen ge-
çerli¤i olan, bilinmesi gereken, tarihi-toplumsal somut veriler
içerdi¤i kan›s›nday›m.
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• Tolumbilimci Mübeccel K›ray, Nihat Erim’in Anayasa lükstür görüflünün ve
balyoz hareketinin kayna¤›n› flöyle anlat›yor. Bu an› ayn› zamanda 12 Mart
muht›ras›n›n arkas›ndaki güçleri de göstermektedir.
"Ankara gibi baflkentlerde siyasi kokteyl partiler fikir al›flverifli yerleridir ya
da siyasiler birbirlerine tesir etmeye çal›fl›r. Mesela Nihat Erim’e Balyoz Ha-
rekat›’n› telkin etmifllerdi. Çok iyi hat›rl›yorum, öyle bir kokteyl partiden ç›-
kan bir tan›d›¤›m bize u¤rad› – biz gitmezdik öyle yerlere. Frans›z  Elçi-
si’nin Erim’e; ‘Bunlara balyoz gerekir, balyoz gibi üstlerine inmek gerekir
sol harekat›n’ dedi¤ini duymufl. ‘Bu anayasa size lükstür’ sözü de orada
söylenmifl. Bir an için akl›na gelir mi, ‘Frans›z Elçisi söyledi bunu’ diyordu
bana. ‘Her fley olur’ dedim ben de. Sonra ertesi günü Meclis’te kalkt› Erim,
"balyoz gibi inece¤iz’ dedi, flu Balyoz Harekat› daha sonra slogan olarak
do¤du". 
Mübeccel K›ray, Hayat›mda Hiç Arkaya Bakmad›m, s.305 



Bunun yan›nda, örgütlü mücadeleyi geriletmek için, 12
Mart döneminden bafllayarak 12 Eylül döneminde zirveye tafl›-
nan, etkisini bugün de koruyan suçlamalar›n gerçek yüzünün
ortaya ç›kar›lmas›, halk yarar›na yürütülecek mücadele aç›s›n-
dan da, önem tafl›maktad›r. Bu nedenle dönemi, KMO’n›n çev-
resiyle iliflki ve etkileflimleri boyutunda de¤erlendirmeye çal›-
flaca¤›m.

Daha önce de belirtti¤im gibi, toplumdaki geliflmelerin etki-
ledi¤i kimya mühendisleri, Odan›n üye ve toplum sorunlar›na
toplumcu bak›fl aç›s›yla yaklaflmak isteyen muhalif bir grup ola-
rak ortaya ç›km›fllard›. Bu eksende buluflan mühendislerin 12
Mart öncesi ve sonras› dönemlerde, sisteme ve yönetimlere
muhalif olarak yürüttükleri çal›flmalar grup içinde dayan›flmay›
ve güven duygular›n› art›rm›fl, ülke ve örgüt sorunlar› üzerinde
az›msanmayacak birikim sa¤lam›flt›. Buna karfl›n örgüt yöneti-
mi konusunda deneyim sahibi de¤illerdi. Bu, ivedilikle ve mut-
laka giderilmesi gereken bir eksiklikti. 1973 y›l›nda Oda yöneti-
mine bu eksiklikle gelindi. Ortaya ç›kan bu durumun üstesin-
den gelmek için güven duydu¤umuz kifli ve çevrelerden, aç›k
yüreklilikle yard›m isteme karar›na var›ld›.

Yönetime gelindi¤inde, ayr›nt›l› bir program haz›rland›. Bu
program› tart›flmak üzere deneyim sahibi çok say›da meslekta-
fl›n ça¤r›ld›¤› bir toplant› düzenlendi. Bu toplant› ça¤r›s› büyük
ilgi gördü, kat›l›mc›lar yeni Yönetim Kurulunun haz›rlad›¤›
program› büyük bir ciddiyetle tart›flt›lar, aç›k yüreklilikle dile
getirilen endifleleri, afl›lmas› kolay sorunlar olarak nitelendirip
yönetimi yüreklendirdiler. Yönetim Kurulunun sundu¤u prog-
ram›n kapsam›n› daraltarak, uygulanabilir düzeye indirilmesine
yard›mc› oldular ve istenildi¤i her zaman katk› koyacaklar›na
dair güvence verdiler.

Bu geliflme genç mühendisler için moral kayna¤›, itici bir
güç oluflturdu, kurulan bu diyalog meslektafllar›n odaya ilgisi-
nin daha da artmas›n› sa¤lad›. Oda, ifl sonras› çok say›da kim-
ya mühendisinin u¤rad›¤›, oda ifllerine yard›m etti¤i, ülke ve
meslek sorunlar›n›n, siyasi geliflmelerin tart›fl›ld›¤› bir merkez
niteli¤i kazand›.     

Bu yüksek moralle, yeni yönetimin politikalar›n› kamu-
oyunda tan›tacak bir etkinlik olarak, 1973 Eylül ay›n›n ilk hafta-
s› alt› gün sürecek olan "50. Y›l Sanayi Kongresi ve Sergisi" dü-
zenlendi.  

Suskun geçen 12 Mart rejiminin afl›lmaya bafllad›¤› dönem-
de, ülkenin güncel ekonomik ve sosyal sorunlar›n›n, genifl bo-
yutlarda tart›flmaya aç›ld›¤› kongre, siyasetçiler, akademisyen-
ler, bürokratlar ve bas›n yay›n kurulufllar› taraf›ndan yo¤un il-
giyle izlendi, tart›flmalar kamuoyunda yans›ma  buldu.

Geliflen bu çal›flma anlay›fl›nda her yaflta ve de¤iflik statüye
sahip mühendis, özellikle üniversitelerin genç akademisyen
kufla¤›, birlikte düflünüp, birlikte üretimi yaflama geçiren bir sü-
reci bafllatt›lar. Bu süreçte, haflhafl sorunundan enerji sorunu-
na, çevre sorunlar›ndan yabanc› mühendis çal›flt›rmaya vb.
meslek alan›m›z› ilgilendiren pek çok konuda sektör raporlar›
haz›rland›. Sanayi kongreleri, seminerler çal›flmalar› daha da

boyutland›r›p zenginlefltirdi. Dönemin bafl vurulan bilgi kayna-
¤› niteli¤i kazanan bu bilgiler, DPT befl y›ll›k plan› çerçevesinde
sektör çal›flmalar› için de zengin veri kayna¤› oldu.   

Bilgi üretme kadar önemli bir sorun da, üretilen bilgiyi üre-
tim merkezinden kullan›c›lar›n rahatça ulaflaca¤› bir flekilde
topluma sunabilmektir. Kimya mühendisli¤i alanlar›yla ilgili te-
mel ve güncel sorunlar› da içeren ülke sorunlar›ndan, günlük
yaflam› ilgilendiren sorunlara kadar büyük bir yelpazede üreti-
len bilgiler üst örgüt TMMOB’ye ve toplumun di¤er kesimleri-
ne tafl›n›p, onlarla paylafl›ld›. Bu çal›flmalar›n ürünleri Oda der-
gilerinde bulunmaktad›r.  

Dönemin bir baflka etkinli¤i örgütlenmenin yayg›nlaflt›r›l-
mas›d›r. Bu kapsamda Ankara, Kocaeli, Karabük, Çukurova flu-
belerinin kurulmas›, Oda temsilciliklerinin ço¤alt›lmas›d›r. Bun-
lardan Kocaeli ve Çukurova fiubeleri ayakta kalma baflar›s›n›
gösteremedikleri için daha sonra kapat›lm›fllard›r.

K›saca özetledi¤im bu geliflmeler, özel bir yetene¤i gerek-
tirmeyen, her dönem baflar›labilecek çal›flmalard›r. Bu çal›flma-
lar› de¤erli k›lan toplumsal yap› içinde etkileflim ve bu etkilefli-
min ülke genelinde yükselen demokratik-toplumsal mücadele-
ye katk›s›d›r.

Dönemin görünür nitelikleri özetle; kolektif ve eflgüdümlü
çal›flman›n etkin bir flekilde geliflip yerleflmesi, bu geliflim süre-
ci içinde, popülist, kariyerist e¤ilimler, bunlar›n yaratt›¤› birey-
sel tutum ve davran›fllar›n silinmesi, daha da önemlisi bu tip
e¤ilimlerin hofl görülmeyip tepkiyle karfl›lan›r olmas›d›r.

12 Mart Muht›ras› toplumdaki demokratikleflme, özgürlefl-
me ve emek a¤›rl›kl› politikalar› yerlefltirme mücadelesini en-
gelleyemedi. Muht›radan k›sa bir süre sonra ülke sorunlar›n›n
yo¤unlukla tart›fl›ld›¤› ve halk›n taleplerinin güçlü olarak dile
getirildi¤i kamu alan› yeniden ve daha güçlü olarak varl›¤›n› or-
taya koydu. Kamu alan›n› bugünkü tart›flmalarda kamunun res-
mi ideolojinin egemenlik alan›, devletin denetim ve kontrolü
alt›ndaki yer anlam›nda kullanm›yorum. Dönemin önemini be-
lirtmek için kamu alan›n› ne anlamda kulland›¤›ma aç›kl›k ge-
tirmek istiyorum.

Bir toplumda kamu alan›n›n var olabilmesi için baz› koflul-
lar›n varl›¤› olmazsa olmaz nitelik tafl›maktad›r. Bunlar›n bafl›n-
da özerk davranabilme yetkinli¤inde olan demokratik kurum-
lar›n ve özgür bir tart›flma ortam›n›n var olmas›; tart›flma, kana-
at oluflturma, oluflan kanaatlar›n eylem alan›na konma süreç-
lerinde devlet dahil hiç bir kurum ve kuruluflun bask› yapma-
mas›, bu  sürecin her türlü bask› ve fliddete karfl› güvence alt›-
na al›n›p korunmufl olmas› gerekmektedir.

Bunlar kadar önemli olan, olmazsa olmaz nitelikte bir ko-
nu da, kamu alan›nda tart›flma, sorgulama ve kanaat oluflturma
süreçlerinde yer alan kifli ve örgütlerin de kamu alan›na tafl›d›-
¤› konular›n da kendi bünyelerinde demokratik, özgür ve
özerk tart›flma süreçlerinden geçerek oluflturulmufl olmas› ge-
rekmektedir. Bunun anlam› da kamu alan›n›n, ancak, özerk,
demokratik nitelikli örgütler temeli üzerinde geliflebilecek öz-
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gür bir tart›flma, görüfl oluflturma alan› olmas›d›r. Temeldeki bu

ayaklardan her hangi birinin yok edilmesi kamu alan›n›n da

yok edilmesine neden olmaktad›r.    
Özelde KMO’n›n, genelde TMMOB’nin bu dönemdeki öne-

mi, bugün de yol gösteren de¤er ve ilkeleri, ancak, bu kamu
alan›yla birlikte de¤erlendirildi¤i zaman gerçek anlamda aç›k-
lanabilecektir. 

TMMOB genelinden KMO özeline gelindi¤inde, yap›lan ça-
l›flmalar, üretilen görüfl, elefltiri ve önermeler kamuoyunda
yans›ma buluyordu. Düzenlenen toplant›lar, siyasi parti liderle-
rinin, bakanlar›n mesajlar›n› topluma iletmek için önem verdik-
leri, davet edilmeyi bekledikleri etkinlik alanlar›yd›. Bunun ya-
n›nda görüflme taleplerimiz, her kurum taraf›ndan, geciktiril-
meden karfl›lan›yordu. Odam›z, (baflta TMMOB ve bir çok oda)
baflta bas›n ve TRT olmak üzere, bilgi ve görüfl almak isteyen
herkesin baflvuru merkezlerden biri haline gelmiflti.

Yine bu canl› ortamda antidemokratik geliflmelere, insan
haklar› ihlallerine, iflkencelere, kaynaklar›n ülke ç›karlar›na ay-
k›r› kullan›lmalar›na, ülkeyi ba¤›ml› k›lacak giriflimlere vb. karfl›
gelifltirilen tutum ve davran›fllar kamuoyunda olumlu yans›ma-
lar buluyordu. 

Zaman›n koflullar›nda, anti-demokratik uygulamalar›n kal-
d›r›lmas› için gelifltirilmek istenen bir çok demokratik  giriflime
de Odam›z ev sahipli¤i yap›yordu. Bu iliflkiler, de¤iflik meslek
sahipleri aras›nda dostluklar›n geliflmesine, bu dostluklar da
Odada geliflen düflünce ortam›n›n daha da zenginleflmesine
neden oluyordu. Çizmeye çal›flt›¤›m bu çerçeve içinde yap›lan
çal›flmalar›n, üretilen görüfllerin nicel de¤erinden çok nitel de-
¤eri önem tafl›maktad›r. Bu nedenle 1973-1980 aras› dönemde
yap›lanlar›n azl›¤›-çoklu¤u veya yeterlili¤i-yetersizli¤inin ölçü-
sü, sadece, kamuoyunu oluflturan etkin gücün sahibi toplu-
mun halk katmanlar›nda buldu¤u yans›mayla ölçülebilir. Top-
lum katlar›na ulaflt›r›lamayan, bu kesimlerce benimsenip payla-
fl›lmayan, k›sacas› toplumsallaflamayan düflüncelerin eylem
alan›nda yaflam bulmas›n›n olana¤› yoktur. Kimya Mühendisle-
ri Odas›, üretti¤i görüfller, eylem alan›nda ortaya koydu¤u ilke-
li ve tutarl› davran›fllar›yla TMMOB bünyesinde ve toplumda,
az›msanmayacak bir sayg›nl›k kazanm›flt›r. 

Düflün yaflam›ndaki geliflmeler, do¤al olarak mühendisleri
de etkisi alt›na ald›. Bu etkileflim mühendislerin olay ve olgula-
ra bak›fl aç›s›nda köklü de¤ifliklikler yaratt›. Buradan eylem ve
etkinliklere yön veren düflünce sistemati¤ine yans›d›, baflka bir
deyiflle mühendislik konu ve alanlar›n›n toplumcu bir bak›fl
aç›s›yla yorumlanmas› eylemleri bu do¤rultuda geliflen bir ek-
sene oturttu. Bu etkileflim sonucunda, farkl› ideolojiler etraf›n-
da bir araya gelen toplumsal dinamikler olufltu ve bu dinamik-
ler egemen ideolojiye karfl› kendi ideolojisinin de¤er yarg›lar›
ve eylem anlay›fl› içinde mücadele yürütmeyi hedefledi.  

Bu ideolojik ayr›flma bütün örgütlerde yafland› ve ideoloji-
ler aras›nda, örgüt yönetimini, kendi görüflü do¤rultusunda fle-
killendirme yar›fl› bafllad›. Bu yar›fl, sosyalist düflünceye sahip
gruplar aras›nda, düflünsel temelde, çok canl› tart›flmalar yarat-

t›. Bu tart›flmalarda tansiyonun zaman zaman yükselmesi do¤-
ru alg›lanamad›, ço¤u zamanda kavgaya yönelik davran›fllar
olarak görüldü.

Kimya Mühendisleri Odas›, bu dönemi olumlayan en çarp›-
c› örne¤i oluflturmaktad›r. Odada, dönem boyu, solun bütün
farkl› ideolojik yaklafl›mlar›ndaki mühendisler, düflünce farkl›-
l›klar›n› koruyarak, tüm yönetimler ve çal›flma gruplar› içinde,
birlikte düflünüp, düflünce ürünlerini birlikte uygulama alan›na
koyma baflar›s›n› göstermifllerdir.  

TMMOB bünyesinde ülke sorunlar›yla yak›ndan ilgilenme
ve gelifltirilen tart›flma ortam›,  görev alanlar› d›fl›na taflan, ikti-
darlar›n tepkisini çeken, dolay›s›yla mühendisli¤in aleyhine so-
nuçlar do¤uran gereksiz ifllerle u¤raflma gibi, tortular› hala tar-
t›flma konusu olarak devam eden suçlamalar›n temelini olufl-
turmufltur.  

Canl› olarak yaflanan demokratikleflme aray›fllar› karfl›s›nda
sermaye kesimi, geliflmelerin, yüz y›llardan beri süregelen ege-
menliklerini sonland›raca¤› korkusuna kap›ld›. Bu korkuyla,
toplumda yükselen özgürleflme, demokratikleflme taleplerini
geriye döndürülmeyecek bir düzeye gelmeden durdurma ça-
balar› h›zland›r›ld›. Bu amaca ulaflmak için, devrimci hareketle-
rin güçlendi¤i, bu hareketlerin halk aras›nda destek buldu¤u
dolay›s›yla ülkenin komünizm tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤u
argümanlar›n› s›n›rs›zca kulland›lar. Bu iddialara gerçeklik ha-
vas› vermek için, ‹ç ‹flleri bakanlar›, solcular›n nefeslerinin din-
lendi¤ini, kamuoyuna ulaflt›r›yordu.  

Bu ortamda, geliflmeleri durdurmak için, bütün etik ve ah-
laki de¤erler ayaklar alt›na al›narak, toplumumuzda tarih boyu
kolayca provoke edilebilme hassasiyetine sahip etnik, dinsel,
mezhepsel, siyasi, geleneksel vb. bütün farkl›l›klar ve de¤erler,
toplumda korku, y›lg›nl›k ve kargafla yaratmak amac›yla birer
çat›flma alan› olarak kullan›ld›lar. Geliflmifl bir toplum yerine,
sorgulamayan, verilenle yetinen, yozlaflt›r›lm›fl kolayca güdülen
bir toplum yarat›lmak istendi. Amaçlar›na ulaflmak için de top-
lumda de¤er ifade eden her fley ve herkes sald›r›lar›n hedefi
haline getirildi. Toplant› ve kutlama alanlar›na, semtlere, ö¤ren-
ci gruplar›na sald›r›larak kitlesel k›y›mlar düzenlendi; ö¤ret-
menler, gençler, bilim insanlar›, gazeteciler ve örgüt liderleri
devlet görevlilerinin de içinde yer ald›¤› sald›r›larla katledildiler.  

Dönem içinde baflka bir geliflme daha ortaya ç›kt›. Mühen-
dislik bilimsel ve sanayi devrimiyle ortaya ç›kan, seküler dün-
yan›n yaratt›¤› meslektir. Orta ça¤da her fley, bilim de inanç da
kayna¤›n› ve gücünü  imandan al›yordu. Bilimsel devrimle ima-
n›n yerini do¤an›n yasa ve kurallar› ald›. Dönem içinde bu ge-
liflim de sald›r›lara hedef oldu, mühendislik alanlar›nda iman bi-
lime alternatif olarak ortaya ç›kt›. Bu ak›m›n üretti¤i güçler de,
toplumsal geliflmeyi engelleme cephesinde yerlerini ald›lar. 

Oda genel kurullar›na, TMMOB merkezine silahl› sald›r›lar
düzenlendi, Orman ve Ziraat Mühendisleri Odalar› silah zoruy-
la merkezlerinden ç›kart›l›p binalar›na el kondu. Bu ortamda
TMMOB bünyesinde, ülke ve meslek sorunlar›n›n yan›nda, flid-
detlenen gerici-faflist sald›r›lar›n›n önlenmesi, cinayetlerin dur-

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

33



durulmas›, faillerin yakalanmas›, üyelere karfl› gelifltirilen anti-
demokratik, siyasi bask›lar›n ve fiili sald›r›lar›n durdurulmas›,
demokrasi d›fl› güç odaklar›n›n da¤›t›lmas›na yönelik demokra-
tik mücadelenin boyutlar› geniflletildi. Örgüte olan suçlamala-
r›n kayna¤›n›, hukuki temele dayal› gelifltirilen demokratik mü-
cadeleleri engellemeyi baflaramayan sermaye yandafllar›n›n,
örgütü yaratt›klar› kaosa suç orta¤› olarak gösterme çabalar›
oluflturmufltur. 

Bütün bu demokratik giriflimlere karfl› katiller korundu, ya-
kalananlar ya kaç›r›ld› ya da berat ettirildi. Toplumun tepkisini
geriletmek için de gelifltirilen çok yönlü propaganda vb. giri-
flimlerle demokrasi güçleri ve savunucular›na karfl› sistematik
y›pratma kampanyalar› aç›ld›.

Süreç içinde ekonominin bozulmas›, enerji bunal›mlar›, ya-
t›r›mlar›n azalmas›, ünlü tan›mlamayla, ülkenin "70 cent’e muh-
taç" duruma düflmesi, yükseltilen terör ortam›nda can güven-
li¤inin kalmamas› vb. pek çok olumsuzluk demokrasi d›fl› güç-
lerin hedeflerine ulaflmas›n› kolaylaflt›rd›. 

Y›pratma kampanyalar›n›n bafl›nda, mühendislerin sa¤-sol
kavgas› içinde yer ald›¤›, dolay›s›yla ülkede yaflanan kargaflada
önemli pay sahibi olduklar› görüflünü yayma çabalar› gelmek-
tedir. Gelifltirilen bu propagandan›n en ahlak d›fl› yan›, insanl›k
d›fl› cinayetlerin, kitlesel k›y›mlar›n, düflünceye karfl› gelifltirilen
faflist sald›r›lar›n fikir hareketi kapsam›nda ele al›nmas› ve sa¤-
sol çat›flmas› ya da tart›flmas› fleklinde gösterilmesidir. Oysa
TMMOB’de yaflanan gerçeklik sosyalist görüfl farkl›l›klar›n›n,
kendi düflünce sistematikleri içinde yürüttükleri tart›flmalard›r.
Bu tür tart›flmalarla TMMOB içinde, kendini aflma süreci yafla-
yan gruplar›n, hedef gösterilerek, eline silah verilmifl, cinayet
ifllemeye  flartland›r›lm›fl, güdümlü, dogmatik, ilkel gruplarla di-
yaloga girmelerinin olana¤› olmad›¤› gibi nedeni de olmam›flt›r.

Dönem içinde, bugün özlemini duyarak, anlatmaya çal›flt›-
¤›m geliflmelere ra¤men 12 Eylül darbesi önlenemedi.

Bu bir kültürel geliflme sorunu, ne yaz›k ki kültürün gelifl-
mesi de on befl yirmi y›l gibi k›sa bir sürede olam›yor. Özellikle
böylesi bir kültürün yerleflmesi karfl›s›nda en büyük engeli, çok
güçlü karfl›t örgütlü yap›lar›n varl›¤› ve sald›r›lar› oluflturuyor.

Türkiye demokrasi gelene¤i olmayan bir ülke, bu nedenle
demokratik gelenekler, demokrasi kültürü ve bu kültür içinde
geliflmifl mücadele gelene¤i, ayr›ca demokrasiyi koruyacak
köklü kurulufllar bulunmamaktad›r. Sanayi toplumuna dönü-
flüm sa¤lanamam›fl, köyden kente göçenler, kentin içinde kay-
bolarak yöresel bask›lardan kurtulup özgürleflememifl, aksine
yöresel kültürünü kente tafl›m›fl, bir anlamda kentleri köylülefl-
tirmifllerdir. Bu olumsuzluklar içinde kurulan ve bu olumsuz-
luklar› aflmaya zaman bulamayan demokratik kurumlarda da-
ha içsellefltirilip kökleflme olana¤› bulmadan karfl›t güçlerin yo-
¤un sald›r›s›na, tek cümleyle toplum kendi çocuklar›n›n ihane-
tine u¤ram›flt›r.    

Emperyalizmin güdümünde gerçeklefltirilen 12 Eylül, top-
lumda yükselen özgürlük ve demokrasi taleplerini kanla bo¤a-
rak susturdu. 

Cem Ero¤ul 12 Eylül’e giden süreci ve 12 Eylül’ü flöyle ta-
n›ml›yor: 

"Bence Türk toplumunu belirleyen en temel süreç fludur:
Devlet, ta ‹ttihat ve Terakkiden bafllayarak, ulusal bir burjuvazi
yaratmaya çal›flm›flt›r. Özellikle Atatürk’ün düflü, t›pk› geliflmifl
ülke burjuvazileri gibi, toplumu gelifltirip ça¤c›llaflt›racak (mo-
dernlefltirecek) bir Türk burjuvazisi yaratmakt›. Ancak, II. Dün-
ya savafl› sonunda, ortaya asalak, f›rsatç› ve yabanc› hayran› bir
s›n›f ç›kt›. Özal zaman›nda bu süreç doru¤a ulaflt›. Ulusçuluk,
›l›ml› ‹slam ve komünizm düflmanl›¤›, bu yöneliflin düflünsel k›-
l›f› oldu. Buna da resmi biçimini 12 Eylül verdi: ‘Türk-‹slam sen-
tezi’. Komünizm düflmanl›¤›, 1980’li y›llar›n sonuna dek ifl gö-
ren çok etkili bir araç olarak kald›. Ülkede ne zaman bir yeni-
leflme, gerçek anlamda bir demokratikleflme, ça¤c›llaflma giri-
flimi olsa, hemen komünist damgas› vurularak bo¤uldu. Sonuç-
ta ortaya, devletten ba¤›ms›z bir çabayla kendini örgütleyip ge-
lece¤ini bilinçli olarak ele almaya eli ermeyen (aciz) bir toplum
ç›kt›". [9, s.20]

12 Eylül’e gerekçe haz›rlamak için baflvurulan kaba kuvve-
te dayal› yöntem demokratik geliflmeyi durdurup geriletmekle
kalmad› bugünü etkisi alt›na alan fliddetin de örgütlenerek ku-
rumsallaflmas›n›n temellerini de oluflturdu. Kaba kuvvetin ilkel-
lik oldu¤u, ilkelli¤in yarataca¤› kültürün de topluma yozlaflma-
dan baflka bir fley getirmeyece¤i bilinen bir gerçektir. Bu ger-
çek yaflanarak bir kez daha do¤rulanm›flt›r. Bu yozlaflman›n
sürükleyici güçleri, bugün ülkenin ekonomisinden siyasetine,
sporundan huku¤una sistemin her alan›n› bask› ve etkileri alt›-
na alarak, egemenliklerini sürdürmektedirler.

33..  DDöönneemm::  11998800  SSoonnrraass››  yyaa  ddaa  1122  EEyyllüüll  DDöönneemmii
12 Eylül, toplumu sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tüm

alanlarda, belirledi¤i "konsept" çerçevesinde de¤ifltirmeye yö-
neldi. Örgütün dönem içi faaliyetlerini sa¤l›kl› de¤erlendirebil-
mek için bu önemli k›r›lma noktas›nda çizilen toplumsal çerçe-
veye yak›ndan bakmak gerekmektedir. Tüm kurumlar için ge-
çerli oldu¤u gibi TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n da çal›flma ortam›
ve koflullar›n› art›k 12 Eylül sisteminin kurallar› belirlemektedir.

Faflist niteli¤i bugün daha da belirginleflen 12 Eylül darbesi,
geliflmekte olan özgürleflme, özerkleflme aray›fllar›n› durdur-
mufl, demokrasinin s›n›rlar›n› adamak›ll› daraltarak içine kapa-
n›k, suskun, edilgen toplumsal bir sistemati¤in temellerini at-
m›flt›r. Bu sistematik içinde siyaset, ekonomi gibi temel fonksi-
yonlar›ndan toplum ayr›flt›r›lm›fl, bu alanlar ayr›cal›kl›, sermaye
kesiminin ve yandafllar›n›n denetim ve kontrolüne b›rak›lm›flt›r.
Sistemin hedefledi¤i örgütsüz bir toplumsal yap› oluflturmak
amac›yla bir çok örgüt kapat›lm›fl, kapat›lamayanlar›n da hak ve
yetki alanlar› daralt›lm›fl, kadrolar› da¤›t›larak etkinlikleri zay›f-
lat›l›p, toplumla ba¤lar› kopar›lm›flt›r. Sonuçta kamuoyunun öz-
gürce oluflmas›n›n ve demokrasinin geliflip yerleflmesinin te-
meli olan kamu alan›, devletin bask›s› alt›na al›narak, yok edil-
mifltir.

Bu çerçevede TMMOB ve benzer meslek birliklerinin hu-
kuki varl›¤›n› güvence alt›na alan anayasa maddesi de¤ifltiril-
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mifl, buna ba¤l› olarak da 6235 say›l› yasan›n TMMOB’nin top-
lumsal varl›¤›n› belirleyen 2. Maddesinin "b" bendi anlam› d›fl›-
na ç›kar›lm›fl, kamuda çal›flanlar›n üyeli¤i iste¤e ba¤lanm›flt›r.
Ça¤dafl anayasa anlay›fl›na ayk›r› bir sistematik içinde, bu ör-
gütler idarenin vesayeti ve denetimi alt›na al›nm›fl, getirilen ya-
saklar anayasa maddesi içine al›narak de¤ifltirilme olanaklar›
ortadan kald›r›lmak istenmifltir. 1961 Anayasas›n›n meslek ku-
rulufllar›yla ilgili 122. Maddesi de¤ifltirilirken, "meslek kuruluflla-
r›n›n tüzükleri, yönetim ve iflleyiflleri demokratik esaslara ayk›-
r› olamaz" ifadesinin anayasadan ç›kar›lmas› sistemin niteli¤ini
ortaya koymaktad›r. 

Sürecin Kimya Mühendisleri Odas›’na etkilerine gelince,
Oda kadrolar› içinde, yönetimden çal›flma gruplar›na kadar,
görev üstlenen pek çok kifli takibata u¤rad›, yerleflim yerlerinin
d›fl›na sürüldü, gözalt›na al›nd›, zorlanarak istifa ettirildi, tutuk-
land›, en az on befl kifli, 1402 say›l› s›k›yönetim yasas›n›n verdi-
¤i yetkiyle, s›k›yönetim komutanl›klar›nca devlet memurlu¤un-
dan at›ld›. Bu kadrolar içinde Oda çal›flmalar›na öncülük eden
bilim insanlar› üniversiteden kovuldu.

Bu k›y›mlara karfl›, Odan›n kadrolar›, Kimya Mühendisleri
Odas› yönetiminde varl›klar›n› korudular, meslek örgütlerine
ve ayn› zamanda üst örgüt TMMOB’ye bilinçle sahip ç›kmaya
devam ettiler. Bu kadrolar 1980 öncesinin mücadele pratikleri
içinde bilincine vard›klar› meslek örgütü anlay›fl›n› ve kültürü-
nü yaflatmak için getirilmek istenen sisteme dirençle karfl› dur-
mufllard›r. Sistemin k›s›tlama ve bask›lar›na karfl›n, görevlerini
aksatmadan yerine getirmek için çal›flmalar›n› sürdürmüfller-
dir. Oda belgelerinde de görülece¤i gibi, kongreler, aç›k otu-
rumlar, yay›nlar arac›l›¤›yla görüfl ve öneri oluflturma  çal›flma-
lar›n› yürütmüfllerdir. Bu çal›flmalar içinde, 1982 Anayasa tasa-
r›s› üzerinde görüfl oluflturma çal›flmalar›, seramik kongreleri,
çeflitli konular içeren sanayi kongreleri vb. iz b›rakan etkinlik-
lerdir.   

Ne var ki, bu bilinçli u¤rafllar 12 Eylül’ün yaratt›¤› bilinç ya-
n›lg›s›n› k›rmaya yetmemifltir. Sistemin toplumda oluflturdu¤u
yanl›fl bilinç ve bu bilincin yaratt›¤› düflünce sistemati¤inin et-
kisi alt›nda toplumsal haf›za silinmeye, sistemin her alanda öne
sürdü¤ü de¤er yarg›lar› ço¤unluk taraf›ndan içsellefltirilmeye
ve sistem yerleflmeye bafllam›flt›r. Bu yaklafl›mlar içinde, fiükrü
Er’in daha önce yapt›¤› tan›mlamaya uygun olarak, emekten
gelen mühendisin, emek/sermaye çat›flmas›nda sermayenin
vekili olarak görev üstlenmesinin ve meslek odalar›n›n serma-
yenin denetimine girmesinin kap›lar› aç›lmak istenmektedir. 

Bu dönüflüm içinde, sistemin argüman ve suçlamalar›, ör-
gütlere bak›fl aç›s›ndan, örgüt bünyelerinde de geçerlik kazan-
maya bafllam›flt›r. Örnek olarak, örgütlerin  meslek alanlar› d›-
fl›na ç›karak  siyasetle u¤raflmalar›, de¤iflimleri do¤ru okuyama-
malar›, büyük düflünememeleri, üye ve örgüt ç›kar›n›n gerek-
tirdi¤i esnekli¤i gösterememeleri gibi popülist yaklafl›mlar orta-
ya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu düflünüfl tarz› eylemlere de yans›-
m›fl, genel kurullar sorunlar›n tart›fl›l›p görüfl ve öneri üretilme-
yen rutin toplant›lar haline dönüflmüfltür. Eylem alan›na yans›-

yan yönü ise, örgütün "bask› unsuru" olma niteli¤ini zedeleye-
rek, sorunlar› çözüme ulaflt›rmada önemli bir güç olan kamu-
oyunun oluflmas› ve toplumsal muhalefetin geliflmesindeki et-
kisini zay›flatm›flt›r. 

Bunlar›n yan›nda sisteme has tutum ve davran›fllar örgütler
üzerinde önemli derecede yans›ma bulmaktad›r. Siyasi yöne-
tim  ve liderlik anlay›fl›, ben merkezli davran›fllar, bürokratik
yöntemler yayg›nlaflmas› sistemin örgüte yans›yan yönleridir.

Örgüt çal›flmalar›nda ekonomik olanaklara sahip olman›n
baflar› üzerinde etkisi tart›fl›lmayan bir gerçekliktir ve ekono-
mik güç, üretim ve üretimi eyleme dönüfltürmenin arac› oldu-
¤u zaman bir anlam ifade etmektedir. Buna karfl›n, 12 Eylül’ün
benimsedi¤i "sivil toplum örgütü" anlay›fl› örgütte önemli dere-
cede yans›ma bulmakta ve para kazanma arac› olarak görül-
meye bafllamaktad›r.

Olumsuz olarak de¤erlendirdi¤im bir baflka geliflme de, bu-
gün ülkede yerleflik duruma gelen yasa devleti olma anlay›fl›na
benzer bir yaklafl›m›n örgütte, önemli derecede yans›ma bul-
mas›d›r. Kan›mca, bir örgütün kurumsallaflmas›nda, örgüt kül-
türünün, ilkesel çal›flma anlay›fl› ve demokratik geleneklerin iç-
sellefltirilip yerleflik hale gelmesi yönetmeliklerden çok daha
önemli yere sahiptir. Günümüzde örgütün kurumsallaflmas›-
n›n koflulu olarak örgüt yaflam›nda tüm tutum ve davran›fllar
yönetmeliklerle tan›mlanmak istenmektedir. Bu amaçla da her
alan için, ayr›nt›larla donat›lm›fl yönetmelikler haz›rlan›p uygu-
lamaya konmaktad›r. 

Örne¤in, 50 y›ll›k birikime ra¤men, örgüt ana yönetmeli¤i-
nin amaç maddesi, yasa ifadesinin dar alan›ndan  kurtularak,
örgütün kamuoyunda yans›ma bulan kimli¤ini ifade edecek bir
tan›mlamaya kavuflamam›flt›r. Oda faaliyetleri tek bir ana yö-
netmelik alt›nda yürütülememektedir.

KMO’ya özel olmayan, genelde gözlenen saptamalara özet
olarak de¤inmek gerekirse, Oda organlar›n›n tan›mlanan gö-
revleri hak, yetki ve sorumluluklar› belirlenmifl görevlerdir, do-
lay›s›yla göreve talip olanlar için çizilen çerçeve önceden bilin-
mektedir. Ayr›ca, seçenler, seçilenleri, kendilerini temsil yetki-
siyle onurland›rmaktad›rlar. Bu da seçilenlere ayr› bir sorumlu-
luk yüklemektedir. Bütün bunlara karfl› en fazla elefltiriler so-
rumluluk duygusunun yeterince gösterilmedi¤i yönünde geti-
rilmektedir.

Genelde, içe kapan›k bürokratik a¤›rl›kl› bir çal›flma yönte-
mi a¤›rl›k kazanmaktad›r. Kolektif çal›flmay› besleyecek dan›fl-
ma kurullar› ifllevini kaybetmifl durumdad›r. ‹letiflime fetifllefltir-
me düzeyinde vurgu yap›lmas›na, yeterince geliflmifl iletiflim
araçlar›na sahip olunmas›na karfl›n iletiflim kurallar›na gereken
ilginin gösterildi¤ini söylemek kolay olmamaktad›r. K›saca, ge-
nelde örgüt organlar›nda çal›flma anlay›fl› dinamik yap›s›n› kay-
bederek, toplumdan soyutlanm›fl, "rutin" iflleyen bir mekaniz-
maya dönme tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.

TMMOB ve ba¤l› odalar›n antetli ka¤›tlar›nda, "... Odas›,
Anayasan›n 135. Maddesinde tan›mlanan 66 ve 85 say›l› KHK ve
7303 say›l› yasa ile de¤iflik 6235 say›l› yasaya göre kurulmufl, ka-
mu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur" ifadesi yer al-
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maktad›r. ‹nsan›n  yüre¤ini burkan bir ifade. Bu ifade, bana gö-
re, TMMOB ad›na bir gücü, özellikle kamu ad›na sahip olunan
bir gücü tan›mlam›yor, yak›ndan bak›ld›¤›nda, örgütün kazan›l-
m›fl haklar›n› yok eden 66 say›l› KH Kararnameye alk›fl tutma-
n›n ifadesidir. 66 say›l› KHK, TMMOB’nin kendini topluma kabul
ettirdi¤i, bugünkü kimli¤inin oluflmas›na olanak sa¤layan, 6235
say›l› yasan›n özü niteli¤indeki 2.b maddesini ortadan kald›ran,
hukuki durumu flüpheli bir kararnamedir. Bu kararnameyi ör-
gütün dayana¤› olarak göstermek, bu örgütün tarihine yap›lan
en büyük haks›zl›k olmaktad›r. Ayn› haks›zl›k, 82 Anayasas›n›n
135. Maddesini, bu maddenin tan›mlad›¤›, örgütü idarenin ve-
sayeti alt›na sokan kamu kurumu niteli¤ini, demokratik nitelik-
leri flüpheli, örgütü etkisiz k›lmak amac›yla yürürlü¤e konan
KHK’leri güç kayna¤› olarak gösterilmekle de yap›lmaktad›r. Bu
de¤ifliklikler TMMOB’nin 50 y›ll›k tarihini  karartmak isteyen bir
giriflimin ürünleridir, bunlar› alk›fllamak TMMOB birimlerinin
görevi olmamal›d›r. TMMOB’nin 50. Y›l›nda, örgüt, bütün birim-
leriyle, süresi içinde yasalaflmas› engellenen, özürlü bir huku-
ki duruma sahip olan 66 say›l› KHK’yi, fiilen yasal statüye kavufl-
turma çabas› yerine, bütün gücüyle kadük olmufl bu kararna-
menin, bütün sonuçlar›yla kald›r›lmas› için, tarihine yarafl›r fle-
kilde mücadele vermeyi hedeflemelidir. Bu mücadele, örgütün
sahip oldu¤u ilke ve de¤erlerinin söylemden eylem alan›nda
kan›tlanmas› olacakt›r. Bunlar› 12 Eylül’e duydu¤um tepki so-
nucu de¤il, onurunu tafl›d›¤›m örgütün tarihine sayg›n›n ifade-
si olarak söylüyorum. 

Bugün  gelinen  noktay›   k›saca   özetlemek   gerekirse,
örgüt-üye aras›ndaki ba¤lar, kolektif üretim ve yönetim anlay›-
fl› zay›flam›flt›r. Direnç gösterilen, örgüte bilinçle sahip ç›k›lan
tek alan, gerici-faflist güçlere karfl›, güçlü odalardaki flube se-
çimlerine büyük kat›l›m olmaktad›r.

Anlatt›klar›m, bir yolculuk sonras› araç penceresinden ba-
kan bir insan›n, süratle kayan çevreyi tan›mlamas›na benze-
mektedir. Ben de 50 y›l›n çerçevesini kaba hatlar›yla çizmeye
çal›flt›m. Bu çerçeve içinde 50 y›l›n bilinmesi gereken olay ve
olgular›n› her yönüyle aktarman›n olana¤› yoktur. Ayr›ca bu
çerçevede yer almas›, mutlaka tan›nmas› gereken insanlara da
yer veremedim. Bütün bunlara karfl›n yapt›¤›m, örgütün faali-
yet ortam› hakk›nda haf›zalar› tazelemeye çal›flmak oldu. Bu
süreçte, sonsuzlu¤a ermifl ve yaflayan ayr›m› yapmadan, temiz
yüre¤ini ortaya koyarak örgütü örgüt yapan insanlar› sayg›yla
an›yorum. 

BBiittiirriirrkkeenn  
Kimya Mühendisleri Odas›’n›n 50 y›l›n› de¤erlendirmeye

çal›flt›¤›m bu deneme niteli¤indeki çal›flmada genel yaklafl›m›m
içinde, Odan›n ya da Odalar›n baflar›s›n› veya baflar›s›zl›¤›n›
yarg›lama amac› gütmedim. Amac›m, meslek örgütünün top-
lumsal yaflamdan ba¤›ms›z, kendine has kurallar içinde iflleyen
bir yap› olmad›¤›n›, üye ve meslek ç›karlar›n›n da bu kapal› sis-
tem içinde çözülemeyece¤inin, olay ve olgular› tarihi ve top-
lumsal bak›fl aç›s›yla ele alman›n gerekli ve zorunlu oldu¤unun
alt›n› çizmeye çal›flmakt›r. 

‹nsanlar sorunlar›n›n dayan›flma içinde, baflka bir tan›mla-

mayla örgütlü yap›lar içinde çözülece¤ine, en az›ndan sezgisel
olarak inanmaktad›rlar. Ama sorunlar›n çözümünde örgütlü
yap›lar›n nas›l bir araç oldu¤u konusunun henüz düflüncede
yeterince netleflerek içsellefltirilmifl oldu¤unu, ya da bilincine
var›lm›fl oldu¤unu söylemek kolay de¤il. Bu konularda büyük
bir kavram kargaflas› yafland›¤› kan›s›nday›m. Sorunlar›n çözü-
mü önündeki en büyük engeli, örgüt tan›m›, birey/örgüt daya-
n›flmas› ve örgüt/toplum iliflkilerinde yaflanan kavram kargafla-
s›n›n oluflturdu¤unu düflünüyorum. Bu kargafla içinde, sorun-
lara neden olan sistemi yeniden üreten etken ve etmenlere se-
yirci kal›narak sorunlara çözüm getirmenin olanaks›z oldu¤u-
na inan›yorum. 

Bugün, ekonomisi ve siyaseti d›flar›dan yönetilen, kamuoyu
ve hatta muhalefeti bile yurt d›fl›nda oluflan, yabanc› mühen-
dislerin, iflsizlik oran›m›z› daha da art›racak flekilde iflimize ta-
lip oldu¤u bir ülkede yafl›yoruz. Ülkemizde kamu alan›n›n yok
olmas›na seyirci kalanlar›n, kendi güçlerine inanmayan, kendi
demokratik güçlerine dayal› mücadeleyi göze alamayan, edil-
gen buna karfl›n demokratikleflmeyi AB ülkelerinin bask›s›nda
arayanlar›n toplum ad›na, demokrasi mücadelesi ad›na söz sa-
hibi gibi göründü¤ü, üretim yerine tüketim ekonomisinin ege-
men oldu¤u, insan›n insan olarak de¤il, insan›n nesne olarak
görüldü¤ü bir ülkenin mühendisleriyiz.  

Mühendislik do¤an›n bilgisine ulafl›lan yasalar› temeli üze-
rinde gelifltirilen bir u¤raflt›r. Özellikle kimya mühendisli¤i, do-
¤an›n sürekli devinimini sa¤layan, bütünle parça aras›ndaki ilifl-
kileri tan›mlayan analiz-sentez, ya da çözümleme-bireflim te-
meli üzerinde geliflen bir meslektir. Ayr›ca mühendislik tasar›m
ve üretim mesle¤idir. Bu yarat›c› niteli¤i dolay›s›yla s›kça "mü-
hendis gibi düflünmek"ten söz edilmektedir. Mühendisler bu
düflünce yetene¤ini, analiz ve sentezdeki baflar›lar›n›, öncelik-
le sorunlar›n›n temelinde yatan nedenleri ortaya ç›karmada, bu
sorunlar›n üstesinden gelmek için ellerinde bulunan örgüt-
lerinin baflar› koflullar›n› yaratmada göstermek zorundad›rlar.
Bunun da yolu olay ve olgulara seyirci kalmak yerine, ülke
yarar›na kat›l›mc› olmaktan geçmektedir. 
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1990'larda yap›lan akademik bir çal›flmada TMMOB, ha-
kim olan düflünce ve eylemlilik aç›s›ndan kuruluflundan 1980
lere kadar üç farkl› döneme ayr›lmaktad›r [1] : (i) 1954-1965 :
Kapitalist Kalk›nmac› Teknisyenler Dönemi; (ii) 1965-1974
Toplumsal Elefltirici Ba¤›ms›z Kalk›nmac› Teknisyenler Döne-
mi; (iii) 1974-1980 Toplumsal Eylemci Ba¤›ms›z Kalk›nmac›
Teknisyenler Dönemi.

TMMOB mühendis ve mimarlar›n toplumsal prestijlerinin
henüz yüksek oldu¤u bir dönemde, 1950'lerde kuruldu. Bu
y›llar, "Küçük Amerika" olabilme umudunun pompaland›¤›,
Amerikan yard›m› ve kredileri ile kapitalist geliflmenin gerek-
tirdi¤i yol, baraj inflaatlar› gibi alt yap› yat›r›mlar›n›n ivme ka-
zand›¤›, çimento, fleker, g›da, içki, ilaç fabrikalar›n›n kuruldu-
¤u, dolay›s›yla baflta inflaat ve makine olmak üzere kimya ve
elektrik mühendisliklerinin öneminin artt›¤› y›llar oldu.

Mühendis ve mimarlar aç›s›ndan 1960'l› y›llar›n ikinci ya-
r›s› ise, toplumsal prestijin afl›nd›¤› y›llard›r. Bu döneme dam-
gas›n› vuran önemli bir geliflme özel okullar›n h›zla yayg›n-
laflmas› oldu. Ticari hesaplarla, e¤itim ve ö¤renim için gerek-
li alt yap›y› oluflturmadan ve sanayinin gerektirdi¤i mühendis
ve mimar say›s›/alan› gözetilmeden birbiri ard›na aç›lan özel
okullardan, mevcut sanayinin istihdam edebilece¤i say›n›n
çok üstünde mühendis ve mimar – potansiyel iflsiz olarak –
mezun edildi. 1969 da yürürlü¤e giren 657 say›l› personel ka-
nunu kapsam›na al›nmalar›, mühendis ve mimarlar›n ekono-
mik bak›mdan da gerilemelerine yol açt›. Böylece giderek
büyüyen bir iflsizlikle birlikte düflen gelirleri ile mühendis ve
mimarlar, kendilerini toplumun yönetici eliti içinde gördük-
leri bir konumdan, toplumun kaybedenleri aras›ndaki yerle-
rine do¤ru h›zla yol ald›lar.

Öte yandan 60'l› y›llar› 50'lerden ay›ran bir di¤er önemli
geliflme, modern bir toplum olma yolculu¤unda bir dip dal-
gas› gibi hissedilmeye bafllayan toplumsal çeliflkilerdi. Köylü
ile toprak a¤as›n›n, k›rla kentin, do¤u ile bat›n›n,  iflçi ile pat-
ronun, devlet ile toplumun çeliflkileri, yeni bir tarihsel ve top-
lumsal konjonktür içinde su yüzüne ç›kmaya ve toplumu de-
rinden sarsmaya bafll›yordu. Bununla neredeyse efl zamanl›
olarak tüm dünyada yükselen eski sömürgelerdeki kurtulufl
savafllar› (Vietnam, Angola, Mozambik...), Ortado¤uda 1967
savafl›ndan sonra güç ve prestij kazanan Filistin direnifli, ge-
ne baflta Avrupa birçok ülkede uç veren 68 baflkald›r›lar› ve
buralarda kazan›lan baflar›lar,  köhnemifl eski düzenleri de-

¤ifltirmek için ayd›nlardan bafllayarak toplumun tüm emekçi
kesimlerini baflkald›rmaya ça¤›r›yordu. 

Ahlaki ve siyasi aç›dan böylesi bir geri plana yaslanan ay-
d›n muhalefetinin öncekilerden fark› da belirgindi. Örne¤in
1960 y›l›ndaki askeri müdahaleyi destekleyen sivil/asker ayd›n
ve üniversite gençli¤i, 50'li y›llardaki az geliflmifl ülke kapitaliz-
minin yaratt›¤› ekonomik/toplumsal alt üst olufla karfl› devle-
tin s›n›flar aras›nda hakemli¤ini talep etmekteydi. Oysa flimdi-
ki talep, devleti de sorgulayan ve toplumu iktidara tafl›mak is-
teyen sol/sosyalist bir durufla karfl›l›k geliyordu. Böyle bir si-
yasal ideolojinin, 1960'lar›n ikinci yar›s›nda üniversite gençli¤i
içinde etkili olmas› ve ‹TÜ, ODTÜ gibi mühendis-mimar yetifl-
tiren teknik üniversitelerin bu toplumsal eylemlilikte bafl› çek-
mesi, 1970'li y›llardaki "Toplumsal Eylemci ve Ba¤›ms›z Kalk›n-
mac› Teknisyenler Döneminin" kadrolar›n› haz›rlad›. 1973 y›-
l›ndaki TMMOB Genel Kurulu’ndan bafllayarak, TMMOB ve
ba¤l› odalarda bu kadrolar yönetime gelmeye bafllad›.

TMMOB de bu dönemi simgeleyen ana slogan "Mühen-
dis ve mimarlar›n uzmanl›k bilgi ve becerilerini halk›n ç›kar-
lar› do¤rultusunda kullanmas›" olmufltur. Ancak, uluslararas›
tekelci sermaye ve yerli uzant›lar›n›n empoze etti¤i, flekillen-
dirdi¤i d›fla ba¤›ml› ekonomik, siyasal, toplumsal yap›  bunu
engellemektedir.

1978 y›l›nda yay›nlanan Mühendisler Mimarlar bafll›kl›
TMMOB araflt›rmas›nda, bunun mühendislik e¤itimine ve
prati¤ine yans›mas› flöyle ifade ediliyordu [2]: "(Türkiye) koflul-
lar›nda mühendisin mesleki ö¤reniminde edinmifl oldu¤u bil-
gilerin önemli bir bölümü, ekonomik iliflkiler içinde bofllukta
kal›r, pratik karfl›l›¤›n› bulamaz. Çünkü ö¤renimi, o ekonomik
iliflkilerin belirledi¤i alt yap›yla olmas› gereken düzeyde
uyum içinde de¤ildir. Ö¤renimi, ekonomik iliflkilerin farkl› bir
belirleniflinin veri oldu¤u, toplumsal teknik ifl bölümünün
farkl› örgütlenifline paralel bir e¤itim modeli üstüne oturtul-
mufltur. Dolay›s›yla, mevcut olan toplumsal ve teknik ifl bölü-
mü içinde, edinmifl oldu¤u mesleki ö¤renimle uyumlu bir
konumu genellikle bulamaz." Öte yandan " Devletin bir kapi-
talist olarak belirdi¤i üretim alanlar› d›fl›nda, devlet cihaz›nda
görevli olan mühendis, bir bürokrat kimli¤ine bürünür. Do¤-
rudan mesle¤i ile ilgili ö¤eler, onu bürokratik yap› içinde bir
kademeye oturtman›n d›fl›nda ikincil kal›r. Pek çok durumda
mesle¤i ile ilgili bilgilerin büyük bir bölümü, hatta tamam› gö-
revini yürütmesi için gerekli de¤ildir."  

1970’LERDEK‹ TMMOB ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME

[ [MMuurraatt  GGÜÜMMRRÜÜKKÇÇÜÜOO⁄⁄LLUU
KMO 24, 25 ve 27. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan› 



O nedenle, teknik elemanlar›n ç›karlar›, mevcut ekono-
mik, toplumsal ve siyasal yap› ile çeliflmektedir. Mevcut yap›-
n›n yönlendirdi¤i yat›r›m ve hizmetler halk›n sorunlar›n› de-
¤il çözmek, tersine a¤›rlaflt›rmaktad›r. Bu koflullar alt›nda tek-
nik elemanlar halk›n yan›nda hakim güçlerin karfl›s›nda yer
almal›d›r. Teknik elemanlar›n gelece¤i, üretim güçlerinin öz-
gürce geliflebilece¤i, kafa ve kol eme¤i aras›nda farkl›laflma-
n›n kalmad›¤›, eme¤in yabanc›laflmad›¤› bir düzendedir. 

Dönemin temel mant›¤›n› anlatabilmek için k›saca özet-
lenen bu yaklafl›m, o y›llarda son derece üretken bir hareket-
lilik yaratm›fl, TMMOB kendi tarihinde daha önce görülme-
mifl bir canl›l›kla baflta üniversite, araflt›rma kurumlar› ve ka-
mu kurulufllar›ndaki üyeleri ile önemli bir mesleki entelektü-
el üretim gerçeklefltirmifltir. "Çarp›k düzen" her alanda sergi-
lenmeye çal›fl›lm›fl, çeflitli mühendislik/mimarl›k disiplinleri-
nin konusu olan üretim ve hizmet sektörlerine iliflkin bir tür
envanter TMMOB ve ba¤l› odalar taraf›ndan ortaya konmufl,
derlenen, üretilen tüm bu veri ve düflünceler gerek Birlik Ha-
berleri ( 50 000 bask›l›), gerekse bas›n aç›klamalar›, kongre ya
da panellerle üyelere ve kamuoyuna duyurulmufltur. Bu fle-
kilde TMMOB o y›llarda, sanayileflmeden ulafl›m ve enerji so-
rununa, kentleflmeden toprak reformuna, çevre sorunlar›n-
dan e¤itime hemen her toplumsal/ekonomik sektörle ilgili
çal›flmalar yapm›fl, kendi ufku içinde bu alanlarla ilgili sorun-
lar› tespit etmifl, bunlar›n mevcut düzenle ba¤lant›lar›n› kur-
maya çal›flm›fl ve çözüm önerileri gelifltirmifltir.

Örneklemek gerekirse, ithal petrole dayal› enerji üretimi,
kent topraklar› üzerindeki spekülasyonlar, k›y›lar›n ya¤ma-
lanmas›, çeflitli s›nai yat›r›m projelerinde ve kent planlama-
s›nda yabanc› uzman ve teknisyenlerin kullan›lmas› ile bun-
lara ödenen orans›z yüksek ücretler, toprak reformuna kar-
fl› iktidarlar›n toprak a¤alar› ile kurdu¤u iflbirli¤i iliflkileri, or-
man köylülerinin sorunlar›, haflhafl üretiminin ABD taraf›n-
dan engellenmesi, ülkeyi daha da d›fla ba¤›ml› hale getiren
NATO, CENTO, AET, Enerji Ajans› gibi uluslar aras› örgütler-
den ç›k›lmas›, mühendis ve mimarlar›n baflta sendikalaflma
olmak üzere ekonomik demokratik haklar›, her türlü yolsuz-
luk ve nihayet özellikle 1970'lerin ikinci yar›s›nda artan faflist
sald›r› ve bask›lar TMMOB'nin bu çerçevede ele ald›¤› temel
konular olmufltur.

TMMOB bu çal›flmalar› ile bir yandan toplumsal muhale-
fet için gerekli bilgi ve veri üretirken, öte yandan toplumun
di¤er çal›flan kesimlerini temsil eden örgütlerle iflbirli¤i/güç-
birli¤i yapm›fl, yaln›zca kendi uzmanl›k alanlar› ile s›n›rl› kal-
mayan, toplumun demokratikleflmesini hedefleyen bir ey-
lemlilik içinde olmufltur.

1970'lerin son y›llar› bilindi¤i gibi sol siyasal hareketlerin
kendi içindeki politik çat›flmalar›n had safhaya ulaflt›¤› y›llar
oldu. Bu durum odalara da büyük ölçüde yans›d›. Çeflitli sol
gruplar yönetiminde bulunduklar› odalar›n görüfllerini alabil-
di¤ine keskin, mühendis, mimar kitlesinin büyük ço¤unlu¤u-

na yabanc› ve itici gelen bir jargonla ifade eder oldu. Oda

prati¤i daha genifl bir mühendis, mimar kitlesini mobilize et-

mek ve eylemlili¤ini yükseltme  çabas›ndan çok, yönetimi ele

geçirme ya da elde tutma çabas›na indirgendi. Böylece genifl

bir mühendis, mimar toplulu¤u oda faaliyetlerinden uzaklafl-

t›, oda yönetimleri tekrar bir yaln›zl›¤a düfltü. 1980'e gelindi-

¤inde, toplumsal muhalefetin hemen her kesiminde görülen

gerileme, durgunluk ve k›s›r döngü TMMOB ve ba¤l› 18 oda-

da da yaflanmaya bafllad›. Denilebilir ki, tarihsel olarak böyle

bir dönemde gelen 12 Eylül müdahalesi, asl›nda zaten bir dö-

nemin kendini noktalad›¤› zamana denk düflmüfltür.

Sonuç olarak 1970'li y›llar›n prati¤inden ç›karak bugün

için flunlar söylenebilir: 

- 1970'lerde TMMOB'de yükselen muhalif söylem ve ey-

lem, esas olarak kapitalist sistemin aksayan, üretimi ve

üretkenli¤i s›n›rlayan irrasyonel, "çarp›k" yanlar›n›n eleflti-

risine dayal› olmufltur. TMMOB bunu yaparken siyasi ve

ekonomik konjonktürün belirledi¤i ç›kar iliflkilerinin d›-

fl›nda kalm›fl, ba¤›ms›z, özerk davranm›fl, görüfl sergile-

mifl, o nedenle de siyasi iktidar ve ekonomik güç odakla-

r›n›n sert elefltiri ve bask›lar›na u¤ram›flt›r. 

- Mühendis/teknisyen hareketlerinin özellikle az geliflmifl

ülkelerde ortaya ç›kan radikal söylem ve eyleminin, öz-

nel niyet olarak çok daha derin toplumsal dönüflümleri

hedeflese de, ayn› ölçüde ya da niyet edildi¤i ölçüde ra-

dikal toplumsal sonuçlar do¤urmad›¤› söylenebilir. 

- Odalarda dile getirilen "çarp›k düzen" elefltirisi sanayilefl-

menin önündeki engellerin kald›r›lmas› ile s›n›rl› bir so-

runsal›n içinde kald›¤›, bu noktadan sorunlar›n çözümü-

ne talip olundu¤u ölçüde, san›ld›¤›n›n aksine var›lacak

noktan›n demokratik, eflitlikçi ve özgür bir toplumla ilifl-

kisini kurmak mümkün de¤ildir.

- Mühendislik mimarl›k alan›nda demokratik eflitlikçi ve

özgür bir toplum hedefini de gözeten bir mücadelenin,

mühendis ve mimarlar›n ifl süreçleri ve organizasyonla-

r›ndaki rolleri ve pratiklerinin sorgulanmas›ndan baflla-

mas› gerekti¤i, esas olarak bu noktadaki mühendislik

prati¤inin ve iliflkilerinin, mühendislerin gerek mesleki

ideolojik, gerekse siyasal toplumsal tav›rlar› üzerinde be-

lirleyici etkisi oldu¤u söylenmelidir.

KKAAYYNNAAKKLLAARR

[1] Öncü, Ahmet (1996), A Historical examination of the Union of the

Chambers of Turkish Engineers and Architects, Doktora tezi, akta-

ran, Köse, A.H. ve Öncü, A.(2000), Türkiye’de Mühendisler, Mimar-

lar, TMMOB yay›n›

[2] Artun, Ali (1978) Mühendisler Mimarlar (Mimarlar Odas› Yay›n›),

(1999 bask›s›: "Fordizmin ve Mühendisin Dönüflümü" bafll›¤› ile

TMMOB yay›n› olarak bas›ld›, s. 126-127) 

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

38



5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

39

Meslek odalar›n›n yasal çerçevesi, meslek odalar›n›,
kiflilerin belli bir mesle¤i uygulamaya yetkili olup olma-
d›klar›n› denetleyen, yetkili olanlar›n mesleklerini uygu-
larken uymalar› gereken yasal ve etik kurallar bütününe
uygun çal›flt›klar›n› denetleyen ve bu nedenle de kiflile-
rin, mesleklerini uygulamak için kay›tl› olmak zorunda
olduklar› örgütler olarak tan›mlamaktad›r. Bu bak›mdan
yaln›zca mimarl›k, mühendislik alan›nda de¤il, t›p, ecza-
c›l›k, hukuk ve muhasebe alanlar›nda, hatta ülkemize
özgü bir flekil alarak floförlük, f›r›nc›l›k gibi alanlara da
taflarak kurulmufl olan meslek odalar›, bu yasal çerçeve
kapsam›nda, "kamu kurumu niteli¤inde meslek örgütle-
ri" olarak varl›klar›n› sürdürmektedirler.

Bir meslek odas›n› di¤erinden ay›ran, odaya kay›tl›
üyelerin özlük haklar›ndan o mesle¤in geliflmesine, o
mesle¤in temel e¤itimindeki programlardan mezuniyet
sonras› mesleki e¤itim programlar›na, meslekle ilgili ya-
sal düzenlemelerden mesle¤in, toplumsal ç›karlara yö-
nelik uygulanmas›n›n denetlenmesi ve teflvik edilmesi-
ne kadar pek çok konuda ne ölçüde söz sahibi olabildi-
¤idir. Bu ayr›m, "etkin bir meslek örgütü" olma yolunda
odan›n konumunu belirleyecektir.

Önemli bir ayr›m da, odan›n üye kat›l›m›n› ne ölçü-
de teflvik edebildi¤i, oda etkinliklerinde üyelerin üret-
kenli¤ini ne ölçüde sa¤layabildi¤i, üyelerin, odan›n ön-
celiklerinde ne ölçüde söz sahibi olabildikleri noktas›n-
dad›r. Üye kat›l›mc›l›¤›, örgütün üye ile bütünleflmesi
için en önemli kofluldur. Bu ayr›m da odan›n "etkin bir
sivil toplum örgütü" olma yolundaki konumunu belirle-
yecektir.

Belli bir dünya görüflüne sahip kifliler olarak bizler,
meslek odalar›na, bu üç bak›fl aç›s›n› harmanlayarak
bakmaktay›z. Bu bak›mdan da özellikle yönetim kadro-
lar›nda görev almak üzere gönüllü oldu¤umuzda iflimi-
zin ne ölçüde zor oldu¤unun bilincinde olmal›y›z. Yasal
denetim görevini yerine getiren, üyelerinin mesleki ç›-
karlar›n› koruyan, mesle¤in gelifliminde öncü, e¤itim
programlar›nda söz sahibi, di¤er yandan etkin bir sivil
toplum kuruluflu olarak üyelerini kucaklayabilen, üyele-

rin gücünü ard›na alarak ülke gündemindeki konularda
sözü dinlenir, görüflü sorulur, bunun da ötesinde ülke
gündemini belirler konumda bir oda... ‹flte özlenen bir
Kimya Mühendisleri Odas›’n›n tan›m› bu olmal›d›r.

1990-1992 dönemi Yönetim Kurulu olarak "siyasi
platformlarda güçlü olmak istiyorsak mesleki temelimiz-
de güçlü olmal›y›z" anafikri ile yönetime geldi¤imizde
çal›flma program›m›zdaki temel hedefler aras›nda afla¤›-
dakileri öngörmüfltük:

• Oda’n›n siyasi söylemlerinde, üyelerin ekonomik,
demokratik, toplumsal ve mesleki ç›karlar›n›n ko-
runmas›nda bilimsellik ve ba¤›ms›zl›k esast›r.

• Kimya Mühendisleri Odas›, kimya sanayiinin yap›s›n›,
üyelerinin bu yap› içindeki yerini sürekli olarak izle-
mek, bu konuda söylemler gelifltirmek, görüfl üret-
mek zorundad›r. Bunu yaparken tüm birimleriyle ör-
gütlü ve güçlü bir yap› sergilemesi önemlidir.

• Odan›n gerek etkin bir meslek örgütü, gerekse güç-
lü bir sivil toplum kuruluflu olmas›nda en önemli te-
mel, üye kat›l›m› ve üyelerin örgütlerine inanc› ve
güvenidir.

Bu ba¤lamda Kimya Mühendisleri Odas› 32. dönem
çal›flmalar›nda a¤›rl›k verdi¤imiz konular›, üye kat›l›m›-
n›n teflvik edilmesi ve örgütlenme; kimya sanayisi ve
kimya mühendisli¤i e¤itim programlar›na iliflkin çal›flma-
lar; TMMOB ve di¤er kurulufllarla iliflkilerde Oda’n›n
temsil edilmesine yönelik çal›flmalar olarak 3 ana bafll›k-
ta toplamak mümkündür.

ÖÖrrggüüttlleennmmee

Yeni temsilciliklerin kurulmas›, birimlerin etkinlikleri-
nin desteklenmesi, Merkez Dan›flma kurulu toplant›lar›-
n›n farkl› illerde gerçeklefltirilmesiyle farkl› birimlerdeki
yönetim kurulu üyelerinin kat›l›m›n›n art›r›lmas› sa¤lan-
m›flt›r.

Bu dönemde ilk kez, "delegasyon toplant›lar›" ger-
çeklefltirilmifltir. fiubelerin, etkinliklerini üyelerle tart›fla-
bildikleri fiube Dan›flma Kurullar› mevcut iken Merkez

MESLEK ODASI MESLEK ÖRGÜTÜ MÜDÜR?
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Dan›flma Kurullar›n›n, yaln›zca yönetim organlar›yla s›-
n›rl› kald›¤›, farkl› flube ve temsilciliklerdeki üyeler ile
Merkez yönetim organlar›n›n iletifliminin s›n›rl› oldu¤u
gözönüne al›narak farkl› illerdeki Merkez Genel Kurul
Delegelerinin kat›ld›¤›, Merkez Yönetim Kurulu’nun ça-
l›flmalar›n› üye taban›n›n görüfl ve önerilerine açt›¤› bir
platform olarak "delegasyon toplant›lar›" öngörülmüfl ve
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de olmak üzere üç toplant›
gerçeklefltirilmifltir.

KKiimmyyaa  SSaannaayyiiii  vvee  KKiimmyyaa  MMüühheennddiissllii¤¤ii

Odam›z, 1990-1992 döneminde ilk kez tüm üniversi-
telerin Kimya Mühendisli¤i Bölüm Baflkanlar› ile bir top-
lant› gerçeklefltirmifl, zaman›n onüç bölüm baflkan›ndan
onbirinin toplant›ya kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Bu toplant›,
Kimya Mühendisleri Odas›’n›n, kimya mühendisli¤i e¤iti-
mi, mezunlar›n niteli¤i, yüksek ö¤renim kurumlar›n›n
sorunlar›na sahip ç›kmas› anlam›nda önemli bir ad›m ol-
mufltur.

OOddaann››nn  TTMMMMOOBB  vvee  ddii¤¤eerr  kkuurruulluuflflllaarrddaa  tteemmssiillii  

Güçlü bir Oda, üye kat›l›m›yla mümkün oldu¤u ka-
dar üye kat›l›m›n›n sa¤lanmas› da güçlü bir Oda ile
mümkündür. Bu bak›mdan, Oda’n›n TMMOB içinde ve
di¤er kurulufllardaki çeflitli platformlarda en etkin bir fle-
kilde temsil edilmesi yönünde çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in
Odam›z, EGO taraf›ndan düzenlenen Uluslararas› Do-
¤algaz Kongresi’ne panelist olarak, TÜB‹TAK taraf›ndan
düzenlenen Do¤algaz Yanma Sistemleri Sempozyu-
mu’na bildiri ile ve panelist olarak, Gazi Üniversitesi ta-

raf›ndan düzenlenen ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Sem-
pozyumu'na bir bildiri ile, Yunanistan Kimya Mühendis-
leri Birli¤i taraf›ndan düzenlenen Kimya Mühendisli¤i
E¤itimi Kongresi’ne bir bildiri ile kat›lm›fl, böylece farkl›
kat›l›m platformlar›nda TMMOB Kimya Mühendisleri
Odas› görüflleriyle, bildirileri ve söylemleriyle etkin ola-
rak temsil edilmifltir.

Bu dönem içinde bas›nla da iliflkiler yo¤un olarak
sürdürülmüfl, özellikle do¤algaz, kömür santrallar› ve
çevre sorunlar›, kimyasal silahlar, parfümlü çamafl›r su-
yu gibi konularda Odam›z bilimsel temeli güçlü, slogan-
c› yaklafl›mlardan uzak söylemlerle bas›nda genifl yer al-
may› baflarm›flt›r.

Tüm bu yaklafl›mlar, Odam›z›n farkl› platformlarda
sesinin daha gür bir flekilde duyurulmas›n› ve bunun so-
nucu olarak da daha çok say›da üyenin kat›l›m›n›n sa¤-
lanmas›n›, daha çok say›da kimya mühendisinin Oda’ya
üye olmas›n› ve çal›flmalarda yer almas›n› getirmifltir.

Sivil toplum kurulufllar›n›n tümünde mevcut olan k›-
s›r döngü, Odam›z için de geçerlidir: Üye, "Oda bana ne
veriyor", Oda yönetimleri de "üye ilgisiz, kat›l›m sa¤laya-
m›yoruz" fleklinde yak›nmaktad›r. Bu belki her zaman
var olacak bir çeliflkidir. Ancak, bu çeliflkinin en aza in-
dirilmesinde hepimize görev düflmektedir. Üyenin "ben
Odaya ne verebilirim", Oda yönetimleri de "kat›l›n, birlik-
te üretelim" diyebildi¤i ölçüde KMO, üyelerini kucak-
layan, üyeleri için üyeleriyle birlikte üreten bir sivil top-
lum kuruluflu olarak hepimizin özledi¤i güçlü bir yap›ya
kavuflacakt›r.
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Meslek odam›z›n kuruluflunun ellinci y›l› için ç›kar›lacak
Kimya Mühendisli¤i Dergisi için yaz› haz›rlamam gündeme gel-
di¤inde, Oda’da 1980’li ve 90’l› y›llarda Merkez ve Ankara fiube-
si Yönetim Kurullar›nda yer alm›fl ve eski yo¤unlukta olmasa da
hala çal›flmalara kat›lan biri olmama ra¤men yaz›n›n çerçevesini
belirlemekte oldukça güçlük çektim. Önce kimya mühendisli¤i
mesle¤inin tarihsel süreçler içinde geliflimi türünden bir yaz› ha-
z›rlaman›n Oda’n›n önüne koyabilece¤i programlara katk› sa¤la-
mak aç›s›ndan yararl› olaca¤›n› düflündüm. Ancak sonra fark›na
vard›m ki, sadece bu türden de¤erlendirmeleri içeren bir yaz›,
Yönetim Kurullar›nda görev yapt›¤›m dönemlerde Türkiye’de
sanki herfley çok ola¤an ve normal seyrinde gitmifl, bizlere de,
geliflmekte olan bir ülkenin mühendisleri olarak, meslek örgütü-
müzde sadece daha fazla kalk›nma ve sanayileflme ve mesle¤in
geliflimi sorunlar› ile u¤raflmak kalm›fl gibi bir izlenim yaratacak-
t›. Aç›kças› böylesine bir durum o dönemler için tamamen hata-
l› ve eksikli bir de¤erlendirme olacakt›. Neticede Odam›z›n 50.
y›l›nda, bir yaz›n›n s›n›rlar›n›n  müsaade etti¤i ölçüde, 20-25 y›l
öncesinden bafllayarak de¤erlendirme yapmay› do¤ru ve uygun
buldum. 

YYaakk››nn  ssaayy››llaabbiilleecceekk  ggeeççmmiiflflee  kk››ssaa  bbiirr  bbaakk››flfl
Odam›z›n o y›llar›n› da, tüm topluma uygulanan siyasi ve ide-

olojik sald›r› karfl›s›nda, yine tüm toplumda oldu¤u gibi "önceki-
nin" çözülüflü, geriye çekilmesi ve "yeni" olan›n ortaya ç›k›fl› y›lla-
r› olarak nitelendirmek san›yorum ki yanl›fl olmayacakt›r. Bu sap-
tamada,  tahmin edilece¤i üzere, genel kullan›mdaki al›flkanl›kla-
r›n tersine "eski" olana olumsuz, "yeni" olana ise olumlu bir an-
lam yüklenmemekte, bir saptama yap›lmaktad›r. Bunun yan›s›ra
öncekinin gerilemesi ile yeninin öne ç›kmas›, beklenece¤i üzere,
içinde çeflitli düzeylerde gerilimleri de bar›nd›ran bir  süreçtir. 

1980’li y›llar›n belirleyici olgular›, daha sonraki y›llarda ve gü-
nümüzde de devam eden etkileri de unutulmamak üzere, her-
halde 24 Ocak kararlar› ve 12 Eylül askeri darbesi olacakt›r. Dö-
nemin ekonomik istikrar program›n›n yaflama geçirilmesi için,
ülkenin gelmifl geçmifl en gerici ve anti-demokratik Anayasa-
s›’n›n yürürlü¤e kondu¤u, tüm temel hak ve özgürlüklerin ask›-
ya al›nd›¤›, siyasi parti, dernek ve Türk ‹fl hariç sendikalar›n ka-
pat›ld›¤›, 1402 S›k›yönetim Yasas› ile üniversitelerden ö¤retim
üyelerinin, kamu kurulufllar›ndan kamu görevlilerinin uzaklaflt›-
r›ld›¤›, fiflleme, güvenlik soruflturmas› türü uygulamalar›n ola¤an
hale geldi¤i, siyaset yapma koflullar›n›n ve s›n›rlar›n›n askeri ida-
re taraf›ndan belirlendi¤i, siyasetin topluma yasakland›¤›, grev
yasaklar›n›n s›n›rlar›n›n geniflletildi¤i o y›llarda demokratik çer-
çevede kolektif ç›karlar› temsil eden örgütlerin – do¤rudan ör-
güt sözcü¤ünün bile kullan›lmas›n›n sak›ncal› hale gelmifl oldu-

¤unu hat›rlamakta yarar var – geriletilmesi zaten uygulamaya
konulan program›n bir parças› idi. 

Kuflkusuz ki darbenin getirdiklerinden çok memnun olanlar
da vard›. Döneme ait dikkat çekici notlardan biri, T‹SK (Türkiye
‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu) Baflkan›’n›n iflçileri kaste-
derek "fiimdiye kadar biz a¤lad›k onlar güldü. fiimdi s›ra onlar-
da." fleklindeki sözleridir. Bu flekilde, uygulamaya konulan eko-
nomik ve siyasi program›n kime ait oldu¤u net bir flekilde orta-
ya ç›k›yordu. 

O dönemde meslek odalar›m›z›n en önemli hatta bafll›ca
gündem maddesi kaç›n›lmaz olarak kap›lar›n› aç›k tutabilmek
oluyordu. TMMOB ve Oda kaynaklar›na göre, Milli Güvenlik Ku-
rulu’nun ve Dan›flma Meclisi’nin gündemine önce TMMOB’nin
feshini öngören bir yasa tasar›s› giriyor, ancak daha sonra geri
çekiliyordu. Meslek kurulufllar› ile ilgili düzenlemeler Anayasa
tasar›s›na b›rak›l›yor, ilk tasar›larda da meslek kurulufllar›na siya-
set yapma, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hare-
ket etme yasa¤›, kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu iktisadi te-
flebbüslerinde çal›flanlara meslek kurulufllar›na üye olma yasa¤›,
belli durumlarda mahallin en büyük mülki amirine hakim kara-
r›na kadar seçilmifl organlar› görevden uzaklaflt›rma yetkisi geti-
rilmek isteniyordu. Neticede yasaklay›c› maddeler k›smen "yu-
muflat›larak", örne¤in üyelik yasa¤› Silahl› Kuvvetler mensuplar›
ile s›n›rl› tutularak, kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flanlar için
üyelik iste¤e ba¤l› hale getiriliyor, Odalar hükümet vesayeti alt›-
na al›n›yor,  meslek kurulufllar›n›n üyeleri, toplumsal kesimler
ve toplumsal geliflmelerle olan iliflkileri olabildi¤ince budanmaya
çal›fl›l›yordu. Odam›z›n 1986 y›l›nda yap›lan Genel Kuruluna su-
nulan Çal›flma Raporunda, meslek odalar›na getirilen siyaset
yapma ve di¤er örgütlerle iliflki kurma yasaklar›na karfl› ç›k›l›yor,
"siyaset yapmak" ile ne kastedildi¤i hususundaki bulan›kl›¤a da
dikkat çekilerek odalar›n belirsiz bir ortamda çal›flma yapmaya
mahkum edildi¤ine dikkat çekiliyordu.

Daralma y›llar›n›n sonras›nda, meslek odalar› varl›klar›n› sür-
dürebilecekleri ve kendileri için ihtiyaç duyulabilecek alanlar›n
aray›fl› içine giriyorlard›. K›smen belki de bu aray›fllar›n bir sonu-
cu olarak, toplumdaki depolitizasyon sürecinin de etkisiyle piya-
saya odalar eliyle hizmet üretme niyetleri, ayn› dönemlerde
TMMOB’de ve Odalarda merkezi yap›dan uzaklafl›lmas›, meslek-
leraras› çat›flmalar›n gündemin ön s›ralar›na yükselmesi türünde
e¤ilimler belirginlefliyordu.

Odam›zda ise, içe kapanma dönemi sonras›nda d›fla aç›lma
ve üyelerle iliflki kurma aray›fl› içerisinde 1985 y›l›nda yap›lan
Kromatografi Okulu (Burada çal›flmay› bafllatan dönemin Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Bülent Atamer arkadafl›m›z›n ad›n› belirtme
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gere¤i var.) ile bafllayan e¤itim çal›flmalar› bugüne kadar gelifle-
rek sürüyordu. Yine bu y›llarda Gökova’daki termik santral›n in-
flas›, ABD’li Union Carbide flirketinin Hindistan/Bhopal’de kurdu-
¤u pestisit tesisinde, kazadan 20 y›l sonra yap›lan de¤erlendirme
ve tahminlere göre, en az 15 bin kiflinin ölümü ve 100 binin üze-
rinde kiflinin sa¤l›¤›n›n zarar görmesi ile sonuçlanan metilizosi-
yanat kaça¤›, ithal çöp olarak gündemimize giren, Isparta Göl-
köy çimento fabrikas›nda yak›lmak üzere getirilen at›klar ve sa-
nayileflmifl ülkelerin kurtulmak istedikleri at›klar› ülkemize gön-
derme teflebbüsleri, milyonlarca insan üzerindeki uzun vadeli
sa¤l›k ve genetik etkilerinin ne olaca¤›na dair hala belirsizlikler
olan Çernobil nükleer santral kazas› vb. olaylar sanayilefl-
me/teknoloji ile çevre ve yaflam güvenli¤i iliflkilerini öne ç›kar›-
yordu. Çevre-güvenlik konular› kimya mühendislerinin u¤rafl
alanlar›nda daha genifl bir yer almaya bafllarken, di¤er yanda
teknoloji ile toplumsal etkileri aras›ndaki ba¤lant›lar›n boyutlar›,
bu ba¤lant›lar› biçimlendiren güç iliflkileri ile birlikte yeniden
çarp›c› bir flekilde ortaya  ç›k›yordu.

Takip eden 1990’l› y›llar ise bir yanda siyasal fliddetin yüksel-
di¤i, di¤er yanda ise "de¤iflim" sözcü¤ünün iyice a¤›rl›k kazand›-
¤› ve adeta sihirli bir anlam› varm›flças›na dilden dile dolaflt›¤› ye-
niden yap›lanma y›llar› oluyordu. Bu de¤iflim kendili¤inden orta-
ya ç›km›fl bir süreç de¤ildi. Özellikle bilimsel teknolojik geliflme-
lere vurgu yap›larak, de¤iflimin gerisindeki neden sanki "tarafs›z
ve nötr" bilimsel teknolojik geliflmelermiflçesine yan›lsama yara-
t›l›yordu. De¤iflimin arka plan›na bak›ld›¤›nda, ortaya dünyadaki
sermaye birikim sürecindeki de¤iflimin unsurlar› ile Türkiye’ye
yans›malar› ve bu yöndeki politik tercihler ç›k›yordu. 

Kapitalist sistemin, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda zenginlefl-
me ve geliflme ile geçti¤i kabul edilen 20-25 y›ll›k bir döneminin
sonunda, 1970’lerde krize girdi¤i genel olarak kabul görmekte-
dir. Di¤er yandan teknolojik geliflmeler ile sistemin kriz/ geniflle-
me dönemleri  aras›nda iliflki kuran çeflitli kuramlar oldu¤u da
bilinmektedir. Bu konulardaki yorumlar sakl› tutulmak kayd›yla,
Keynesçi birikim modeli ve refah devleti modeli terk ediliyor, sis-
temin yeniden yap›land›r›lmas› ile ayn› tarihsel döneme denk
gelen bilimsel ve teknolojik geliflmeler, özellikle mikro-elektro-
nik ve iletiflimdeki teknolojik geliflmeler yeni sermaye birikim
modelinin yap›land›r›lmas›na önemli olanaklar sa¤l›yordu: 

• Mikro-elektronik alan›ndaki geliflmeler ve biliflim teknolojile-
ri ile üretim süreci de¤ifliyor, üretimde ve yönetimde verim-
lilik art›fl› sa¤lan›yordu. Üretimde otomasyon ve robotlar›n
kullan›lmas› ile, sermaye emek gücüne karfl› yeni etkinlik
alan› sa¤l›yor,  çal›flanlar›n örgütlerinin, sendikalar›n  etkinli-
¤i geriliyordu.

• Ulafl›m ile birlikte, özellikle iletiflim teknolojisindeki geliflme-
ler, flirket merkezlerinin en uzak yörelerle ve pazarlarla ile-
tiflimini ve üretim sürecinin dünya üzerinde mekansal/co¤-
rafi parçalanmas›n› mümkün k›l›yordu. Tüm dünyada ben-
zer tüketim normlar› yerlefltiriliyor, bu geliflmelerin sonu-
cunda ulusal boyutlar› aflan, küresel piyasalar olanakl› hale
geliyordu. 

• Mikro-elektroni¤in silah sanayisinde kullan›lmas› ve di¤er

teknolojik geliflmeler bloklar aras› mücadelede ve bir blo¤un
bertaraf edilmesinde önemli bir unsur haline geliyordu.
Kuflkusuz ki de¤iflimin önemli ekonomik, siyasal ve toplum-

sal boyutlar› vard›. Tüm dünyada, kapitalist toplum iliflkilerinin
yeniden üretimini sa¤layacak yeni stratejiler gelifltiriliyor ve uy-
gulan›yordu. Liberalizasyon, deregülasyon, önceden kamu hiz-
meti olarak görülen altyap› hizmetlerinin ve toplumsal hizmet-
lerin ticarilefltirilmesi, özellefltirme, örgütsüzlefltirme bu döne-
min önemli politika bileflenleri aras›nda yer al›yordu. Devletin
müdahale biçimleri ve bölüflüm politikalar› de¤ifliyor, sermaye
hareketlerini düzenlemek üzere uluslararas› norm ve kurallar
oluflturuluyordu. Ekonomide a¤›rl›k üretimden finans sektörüne
do¤ru kay›yordu. Yeni sermaye birikim rejiminin uygulamalar›
ekonomide tek, biricik seçenek olarak sunuluyor, siyaset alan›
bu "tek seçenek" olarak sunulan ekonomik programlara tabi k›-
l›n›yordu. Bu sürece,  toplum nezdinde meflruiyet sa¤lamak
üzere insan haklar›, yerelleflme temelli demokratikleflme proje-
leri efllik ediyor, küresel piyasa düzenlemelerinden olabilecek
sapmalar› önlemek  üzere kamu yönetiminin içinde "özerk ku-
rullar" dönemi bafll›yor, "yönetiflim" olarak adland›r›lan sözde yö-
netime kat›lma modelleri ortaya at›l›yordu. 

Burada bir not düflmek gerekirse, egemen s›n›f›n toplumu
ortak bir proje etraf›nda birlefltirebilme yetene¤inin düflük oldu-
¤u ülkemizde, Avrupa Birli¤i konusunu da bu çerçevede düflün-
mek mümkündür. Bilindi¤i üzere AB kendi içinde sermaye ke-
simlerinin bir projesidir, Türkiye’deki sermaye kesimleri de, a¤›r-
l›kl› olarak, varl›klar›n›n devam›n› büyük ölçüde AB’ye ba¤lam›fl
görünmektedirler. Bu proje, s›n›fsal niteli¤inin gözden kaç›r›lma-
s› ve toplumsal aç›dan meflruiyet kazand›r›lmas› için, demokra-
tikleflme, insan haklar› türü vurgularla topluma sunulmaktad›r.
Ancak sermaye aç›s›ndan ne kadar baflar›l› ve toplum üzerinde
ne kadar ikna edici olaca¤› zaman içinde görülecektir.  

Dünya Bankas›’n›n yap›sal uyum programlar› çerçevesinde
K‹T’lerde 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak reorganizas-
yon, sözleflmeli personel uygulamalar›, özellefltirmeler günde-
me geliyordu. Özellefltirmelerin sadece söz konusu kurulufllar›n
rasyonel iflletilmesi, kar ve zarar› ile ilgili bir konu olmad›¤›, ser-
maye birikim sürecinin de¤iflimine yönelik çok daha kapsaml›
politikalar›n ve toplumsal projelerin alt bafll›klar› olarak günde-
me geldi¤i takip eden dönemlerde daha net ortaya ç›k›yordu.
Türkiye’de o y›llarda kamu kurulufllar›n›n sat›fl› belki tahmin edi-
len ölçüde gerçekleflmiyordu, ama daha belirgin olan de¤iflim,
kamu kurulufllar›n etkinli¤inin azalt›lmas›, bir k›sm›n›n büyük öl-
çüde ifllevsizlefltirilmesi, "ifl" yap›lmaya devam eden bir bölü-
münde de kurulufllar›n kendi programlar›n›n belirsizlefltirilerek
siyasetçi ve özel firmalar›n etkisine ve bask›s›na aç›k hale getiril-
mesi, bunlar›n uzant›s› olarak kurulufllardaki mühendislik hiz-
metlerinin etkinli¤inin de geriye çekilmesi oluyordu. Özellefltir-
meler bir  karfl› mücadele alan› olarak sendikalar›n ve meslek
odalar›n›n çal›flmalar›nda öne ç›k›yor, yan›s›ra kamu kurulufllar›-
n›n ve buralardaki mühendislik hizmetlerinin geriye çekilmesi,
a¤›rl›kl› olarak kamu kurulufllar›ndaki üyelerinin  aktivitesine da-
yanan meslek odalar›n›n çal›flmalar›nda yeni boflluklar  yarat›-
yordu.
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Söz konusu dönemler ideolojik biçimlenme aç›s›ndan irde-
lendi¤inde, tüm toplumda dayan›flmac› de¤erlerin afl›nd›¤›n›, bi-
reyci ideolojinin a¤›rl›k kazand›¤›n›, mühendisler aras›nda, top-
lumsal olaylar› teknik rasyonellik içinde kavramaya, yorumlama-
ya ve cevaplamaya yatk›n "teknokrat" tipinin bir model olarak
öne ç›kt›¤›n›, Birlik ve Odalar içinde karfl› tepki olarak "yurttafl
mühendis" ça¤r›s›n›n yükseltilmeye çal›fl›ld›¤›n› belirtmek her-
halde  yanl›fl olmayacakt›r. Birlik bir zamanlar, askeri darbe son-
ras› kurulan Dan›flma Meclisinin Anayasa Komisyonuna kendi-
siyle ilgili düzenlemeler konusunda gönderdi¤i görüfllerinde
"TMMOB ba¤›ms›z bir bilgi üretim merkezidir. Hem kamu sek-
törünün hiyerarflik ve politik ba¤›ml›l›k iliflkisinin, hem de özel
sektörün kapal› ç›kar iliflkisi çerçevesinin d›fl›nda ve bunlardan
ba¤›ms›z olarak bilgi üretebilecek tek kaynak  olarak ortaya ç›k-
maktad›r." derken,  daha sonralar› "kamu kurumu niteli¤inde
meslek kuruluflu" say›lmak adeta bir prestij ifadesi olarak vurgu-
lanabiliyor, ya da piyasaya odalar eliyle hizmet sunma konusun-
da bir sak›nca görülmeyebiliyor, hatta örgüt birimleri aras›nda
öykünme konusu olabiliyordu. 

KKiimmyyaa  mmüühheennddiissllii¤¤iinniinn  ggeelliiflfliimmii
Dünyada ekonomik, teknolojik, toplumsal de¤iflimler olur-

ken kimya mühendisli¤i alan›n›, dolay›s›yla kimya mühendisleri-
ni etkileyen de¤iflim unsurlar› neler oluyordu? 

Mühendislere iliflkin kuramlar genel olarak iki alanda geliflti-
rilmektedir. Meslek alan›na vurgu yapan yaklafl›mlar ile "s›n›fsal
kökene" vurgu yapan yaklafl›mlar. Mesleki yaklafl›mlar konuyu
yap›lan ifle/u¤rafl alan›na indirgemekte, buna karfl›l›k s›n›f esasl›
analizler ise üretim araçlar›n›n mülkiyeti ve emek süreci üzerin-
deki denetime vurgu yapmaktad›r. Meslek esasl› analizler top-
lumda belirli bir otonomi ve prestij elde etmek anlam›na gelen
"profesyonelleflme" ile ilgilenirken, s›n›f esasl› analizlerden Mark-
sist yaklafl›m "proleterleflme" ve "yeni iflçi s›n›f›" konular›nda te-
oriler üretmifltir. S›n›f analizi ile profesyonelleflme yaklafl›mlar›-
n›n biraraya gelifli sonucunda, mülkiyet yerine bilgi temelli yeni
bir "profesyonel s›n›f"›n do¤du¤u tahminini yapan yaklafl›mlar da
gündeme gelmifltir. 

Bilindi¤i üzere modern anlam›yla mühendislik sanayi kapita-
lizminin ürünüdür. Kimi görüfllere göre askeri amaçl› ve yol-ka-
nal-köprü inflaat› gibi u¤rafl alanlar›, dolay›s›yla mühendislik hiz-
metleri çok daha eski dönemlere dayanmaktad›r. Ancak sanayi
kapitalizminin geliflimi ile birlikte öncelikle yap›lan ifl de¤iflmifl,
istihdam tar›mdan imalata do¤ru yönelmifl, ancak daha önemli-
si iflin nas›l yap›ld›¤› yani üretim tarz› farkl›laflm›flt›r. Zanaatkarl›k
olarak nitelendirilebilecek, teknik beceriye dayanan ve usta-ç›-
rak iliflkisi içinde yürütülen bir üretim biçiminden çok say›da ki-
flinin çal›flt›¤› ve iflbölümüne dayanan bir üretim biçimine do¤ru
de¤iflme olmufltur. Bugünkü anlam›yla mühendisli¤in esas itiba-
riyle kapitalist üretim biçiminde kafa ve kol eme¤inin ayr›lmas›y-
la ortaya ç›kt›¤› kabul edilmektedir. Mühendis  kafa ve kol eme-
¤i aras›nda parçalanan üretim sürecinde planlama-tasar›m gibi
konularda çal›flan ve üretim sürecini denetleyen kifli pozisyo-
nundad›r.

Kimya mühendisli¤inin 19. y.y.’›n sonunda 20 y.y.’›n bafllar›n-
da ortaya ç›kt›¤› ve kimi görüfllere göre bu dönemde özellikle

elektrik ve kimya alan›ndaki geliflmelerle gerçekleflen ‹kinci Sa-
nayi Devriminin ürünü oldu¤u kabul edilmektedir.  Kimya mü-
hendisli¤i disiplinini, o güne kadar ortaya ç›kan di¤er temel mü-
hendislik dallar›ndan ay›ran unsur, fizi¤in yan› s›ra  temel bilim
olarak kimyan›n da söz konusu disiplinin e¤itiminde yer almas›
olmufltur. ‹norganik ve organik kimya alan›ndaki geliflmelerin
çok daha eskilere dayand›¤›, boya, ilaç vb. üretimi için organik
kimyasallar›n kullan›ld›¤› bilinmektedir. Ancak modern anlam›y-
la kimya mühendisli¤inin neden tarihin geç bir döneminde orta-
ya ç›kt›¤›n›, yukar›da belirtilen emek sürecinin örgütlenmesinde-
ki de¤iflim ile aç›klamak mümkündür.

Dönem itibariyle organik kimyasallar ve endüstriyel araflt›r-
ma laboratuvarlar› konusunda ileri olan ülkenin Almanya oldu-
¤u kabul edilmektedir. Almanya’n›n araflt›rma, kimya ve kimya
endüstrisi konusunda ileri olmas› baflka ülkelerden ö¤renci ve
profesyonelleri de çekiyordu. Buna karfl›l›k kimya mühendisli¤i-
nin Amerika’da ortaya ç›kmas› iki ülkedeki sanayinin yap›s› ara-
s›ndaki farkl›l›klara dayan›yordu. Almanya özel kimyasallardan
oluflan genifl bir yelpazede, ileri bilimsel araflt›rmalara dayal› ve
küçük hacimlerde üretim yap›yorken, ABD a¤›r kimyasallar ala-
n›nda, büyük miktarlarda ve sermaye yo¤un üretim yap›yordu.
Almanya’da ürün ve kimya öne ç›karken, ABD’de üretim prose-
si, mühendislik  öne ç›k›yordu. Bunun sonucunda Almanya’da
üretim kimyac›-makina mühendisi kombinasyonu ile gerçeklefl-
tirilirken ABD’de kimya mühendisli¤i adl› yeni bir disiplin do¤u-
yordu.  Örne¤in Almanya’da amonyak sentezi ile gübre üreten
Haber-Bosch prosesi gelifltirilmifl ve ticari olarak uygulamaya ge-
çirilmiflti. Ancak standart bir Alman prati¤i olarak Haber bir kim-
yac›, Bosch ise bir makina mühendisi idi. Nitekim ülkemizde de
geçmiflte kimya mühendisli¤i bölümlerinde verilen e¤itimde,
üniversitelerin Alman veya Amerikan ekolünden gelmesine ba¤-
l› olarak  kimya ile mühendislik derslerinin a¤›rl›klar› aç›s›ndan
bir farkl›laflma oldu¤u bilinmektedir.

Meslek disiplininin önemli kilometre tafllar› aras›nda, ilk ola-
rak MIT’da 1888 y›l›nda kimya mühendisli¤i lisans e¤itiminin bafl-
lat›lmas›, Amerikan Kimya Mühendisli¤i Enstitüsü’nün 1908’de
kurulmas›, 1915’te Arthur D. Little taraf›ndan ilk kez Temel ‹fl-
lemler dersinin verilmeye bafllanmas› (kimi kaynaklara göre Wal-
ker ile birlikte), Walker ve Lewis’in haz›rlad›klar› "Kimya Mühen-
disli¤inin Prensipleri" adl› yay›n›n 1923’de bas›lmas› say›labilir. 

Petrolün birçok organik kimyasal›n hammaddesi olarak kul-
lan›lmas› sonucunda,  plastikler, reçineler, sentetik elyaf vb. üre-
timlerle petrokimya kökenli endüstri dallar› geliflmifl ve bir bak›-
ma kimya mühendisli¤i de 1930-1960’l› y›llarda alt›n ça¤›n› yafla-
m›flt›r. Bu dönemde meslek disiplini daha çok ampirik bilgi te-
melinde, dikey de¤il yatay olarak geliflmifl, ayn› mühendislik yön-
tem ve yaklafl›mlar›, h›zla büyüyen kimya ve petrokimya proses-
lerine baflar›yla uygulanm›flt›r. 1960’larda önemli bir geliflme ta-
fl›n›m olaylar› ile moleküler teorinin kimya mühendisli¤i alan›na
girmesi olmufltur. Art›k kimya mühendisli¤inin bilim temeli üze-
rinde, bir bak›ma derinlemesine geliflti¤i  kabul edilmektedir.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, 1970’li y›llarda krize giren siste-
min yeniden yap›land›r›lmas›na bilimsel teknolojik geliflmeler
önemli f›rsatlar sa¤lam›flt›r. 1980’lerde  meslek disiplinimizin ses-
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siz bir devrim yaflad›¤› yönünde tespitler vard›r. Bu döneme ait
önemli bir çal›flma, ABD Ulusal Araflt›rma Konseyi taraf›ndan
1987 y›l›nda tamamlanan "Kimya Mühendisli¤i’nin S›n›rlar›" (Fron-
tiers in Chemical Engineering: Research Needs and Opportuni-
ties) adl›, Amundson Raporu olarak bilinen çal›flmad›r. Kimya
Mühendisli¤i Dergisi’nde de önceki y›llarda incelemelerine yer
verilen bu çal›flmada, kimya mühendisli¤inin geleneksel  sektör-
lerinde bir doygunlu¤a ulafl›ld›¤›, araflt›rma ve uygulama aras›n-
daki sürenin k›sald›¤›, e¤itimde bilime daha fazla önem verilme-
si gerekti¤i, proses mühendisli¤i yerine ürün mühendisli¤inin
öne ç›kt›¤›, varolan alanlar›n›n yan›nda biyoteknoloji ve biyome-
dikal, malzeme, çevre, elektronik gibi alanlar›n kimya mühendis-
leri için yeni çal›flma alanlar› olaca¤› vurgulanm›flt›r. 

ABD’de Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde yap›lan bir ça-
l›flmada yer alan, kimya mühendislerinin sektörlere göre istihda-
m› konusundaki bilgilere göre, 1991 y›l›nda kimya mühendisli¤i
lisans e¤itimlilerin % 45’i kimyasallar, % 3’ü ka¤›t, ilaç, biyotekno-
loji, % 2’si elektronik alan›nda çal›fl›rken, bu oranlar 2001’de kim-
yasallar sektöründe %22, biyoteknoloji ve ilgili dallarda (ilaç gibi)
%16, elektronik sektöründe % 30 olmufltur. (Chemical Engine-
ering for the 21 st Century: 2002-2005 Strategic Plan in ChE)

Günümüzde kimya mühendisli¤inin iki önemli teknoloji ala-
n›nda stratejik konumda yer ald›¤› kabul edilmektedir: Biyotek-
noloji ve nanoteknoloji. Biyoteknoloji  biyolojik sistemleri, canl›
organizmalar› veya türevlerini, belirli bir amaca yönelik proses-
ler, ürünler oluflturmak veya ürünleri de¤ifltirmek üzere kulla-
nan teknoloji olarak tan›mlanabilir. Araflt›rma alanlar› mikroor-
ganzimalar ve biyomalzemeleri kapsamakta olup, tar›m, sa¤l›k,
çevre alanlar›nda; yapay doku yap›m›, antibiyotik ve di¤er ilaçla-
r›n imalat› gibi konularda yararlan›lmaktad›r. Nanoteknoloji ise,
nanometre ölçe¤indeki teknolojik geliflmeleri tan›mlamakta,
atom, molekül, makromoleküller düzeyindeki fenomenleri kap-
samakta, moleküler boyutta tasar›m ve imalat  söz konusu ol-
maktad›r. Konu fizik, makina mühendisli¤i, biyomühendislik,
kimya mühendisli¤i gibi meslek disiplinlerini kapsamakta, mal-
zeme bilimlerinde, t›p alan›nda hastal›klar›n teflhis, tedavi ve ön-
lenmesinde önemli geliflmeler yaratmaktad›r.

Söz konusu teknolojik geliflmeler sonucunda, insan ve top-
lum refah› aç›s›ndan önemli yararlar elde edilmektedir; ancak
mevcut sistemde al›fl›lageldi¤i üzere teknolojik geliflmelerin ar-
ka yüzü olarak, her iki teknoloji de silah amac›yla kullan›m po-
tansiyeline sahiptir. Bu durum, bugüne kadar oldu¤u gibi, tekno-
lojik geliflmelerin içinde olufltu¤u toplumsal ve siyasal yap›dan
ayr› düflünülemeyece¤inin, bilim insan› ve mühendisin toplum-
sal sorumluluk tafl›mas›n›n ve teknolojinin toplumsal denetimi-
nin gereklili¤inin yeni örneklerini vermektedir.

Ülkemizin ileri teknolojileri üretme, gelifltirme ve toplumsal
yarara  dönüfltürme  yetene¤inin ne olaca¤› ise neo-liberal poli-
tikalar›n geçerli oldu¤u dünyada, ulusal nitelikli bilim ve tekno-
loji politikalar›n›n nas›l oluflturulaca¤› ve sürdürülece¤i, bu poli-
tikalar›n uygulamaya geçirilmesinin araçlar›, kamu kurumlar›,
üniversiteler, araflt›rma kurumlar› ve sanayi kesiminin konumu,
daha da önemlisi toplumsal ihtiyaçlar›n bu politikalar›n olufltu-
rulmas›ndaki yeri ile yak›ndan iliflkili bir konudur. 

NNeeoo--lliibbeerraall  ppoolliittiikkaallaarr,,  mmüühheennddiisslleerr    vvee  mmeesslleekk  ooddaallaarr››
Peki, sanayileflmifl ülkelerde kimya mühendisli¤inin u¤rafl

alan›nda bu geliflmeler olurken, merkez ve çevre ülkelerdeki
mühendislerin geliflmelerden etkilenme durumu, meslek örgü-
tünü bekleyen olas› geliflmeler neler olacakt›r? Dünyada kapita-
list sistemin ulaflt›¤›  ekonomik, politik ve toplumsal koflullar›n,
mesleki örgütlenmenin durumu üzerinde de önemli etkileri ola-
cakt›r.  

Kuflkusuz ki bu konularda, kiflisel olarak verilecek cevapla-
r›n ötesinde, araflt›rmalar›n yap›lmas› ve mesleki/toplumsal prati¤e
ait deneyimlerin de¤erlendirilmesi gerekmektedir. TMMOB’de bu
yönde yap›lan araflt›rmalar›n belli aral›klarla tekrar edilmesinde
önemli yararlar vard›r. Burada söylenebilecekler, dünyada ve ülke-
mizdeki geliflmelere dayan›larak ortaya at›lan varsay›mlard›r, tar-
t›flmaya aç›kt›r. 

Genel bir saptama olarak, ulus devlet merkezli sanayileflme
ve düzenleme dönemlerine k›yasla, neo-liberal politikalar›n ha-
kimiyeti alt›ndaki ülkemizde, kimya mühendisleri aras›ndaki
farkl›laflman›n artaca¤›n› söylemek herhalde yanl›fl olmayacakt›r.
Bir ucunda, çevre bir ülkedeki koflullar›n olanak verdi¤i ölçüde,
uluslararas› normlarda ve/veya göreceli olarak ileri teknoloji
alanlar›nda çal›flan  mühendislerin, di¤er ucunda ise diplomala-
r› geçerlili¤ini  yitiren, ne ifl olursa olsun yapabilecek durumda-
ki mühendisler ve iflsizlerin oldu¤u bir yelpazede birbirinden
farkl›laflan gruplar. 

Neo-liberal politikalar›n yürürlükte oldu¤u günümüzde istih-
dam›n daralmas› ve iflsizli¤in artmas›, bunun yan›s›ra örgütsüz-
leflme beklenen olgulard›r. Öncelikle, geçmiflteki talep yönlü
politikalarda ücret/ücret art›fllar› sadece bir maliyet unsuru de-
¤il, ayn› zamanda talebi artt›ran unsurdur. Buna karfl›l›k günü-
müzdeki arz yönlü politikalarda, ücretler sadece maliyet unsu-
ru olarak görülmekte, uygulanan ekonomik program›n do¤as›na
uygun olarak istihdam hacmi azalmakta, esnek çal›flma biçimle-
ri öne ç›kar›lmaktad›r. 

‹leri teknoloji kullan›m› gerek iflgücü daralmas› gerekse iflgü-
cünün yap›s›n›n de¤iflmesini getirmektedir. De¤iflen  teknoloji
ve ifl süreçlerine ba¤l› olarak yeni niteliklere sahip iflgücüne ih-
tiyaç duyulmakta, buna ba¤l› olarak niteliksiz iflgücü piyasa d›fl›
kalmaktad›r. 

Türkiye’de, ithal ikameci sanayileflme döneminde öncelikle
ölçek ekonomisine dayal› devlet iflletmeleri öne ç›km›fl, özel
sektör de yurt d›fl› firmalarla patent, lisans vb. flekillerdeki ortak-
l›klarla bu dönemde sanayi sermayesi olarak ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r. Emek gücüne duyulan ihtiyac›n artt›¤› bu sanayilefl-
me döneminde çal›flanlar›n yo¤un olarak bulundu¤u mekanlar
ayn› zamanda sendikalaflma ve dayan›flman›n da artt›¤› bir üre-
tim modelini oluflturmufltur. Nitekim Türkiye’de 1960’l› y›llar›n
sonunda emek-sermaye çeliflkisinin öne ç›kmas› ve sendikalafl-
man›n h›zla artmas›n›n bu birikim ve üretim sürecinin uzant›s›
oldu¤u yönünde kabuller vard›r.  

Bugün ise üretim sürecinin mekansal olarak parçalanmas›,
büyük kamu iflletmelerinin parçalanarak özellefltirilmesi sonucu
çal›flanlar›n mekansal yo¤unlu¤unun azalmas›, kamuda çal›flan
mühendislerin üretimden giderek uzaklaflmas›, kendi ad›na ça-
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l›flanlar›n ço¤almas›, tafleronlaflt›rma/esnek istihdam vb. yön-
temlerle emek sürecinin informellefltirilmesi, emek-sermaye çe-
liflkisi yerine, patron-yönetici-çal›flan aras›nda tak›m-aile türü
kavramlara dayal› "flirket kültürü"nün öne ç›kart›ld›¤› yönetim
teknikleri, ücret, haklar vb. konularda bireysellefltirme sendika-
lar›n ve dayan›flma temelli kitle örgütlerinin zay›flamas›na yol aç-
maktad›r.

Üretim sürecinin parçalanmas› sonucunda, düflük katma
de¤erli ürünlerin üretiminin ucuz emek bölgelerine do¤ru yay›l-
mas›yla yerel sanayi bölgeleri oluflmaktad›r. Türkiye’de de bu-
nun örnekleri ortaya ç›kmaktad›r. Ancak yerel sanayi bölgeleri-
nin, ticari iliflki içinde bulunduklar› ülke/bölgelerdeki ekonomik
krizlere karfl› herhangi bir dayanma gücü olmad›¤› görülmekte,
bu türden bir sanayileflme modelinde, çal›flanlar›n gerek ücret
ve çal›flma saatleri, gerekse örgütsüzlefltirilmesi aç›s›ndan
önemli kay›plar› olmaktad›r. Ana firmada istihdam edilen çekir-
dek iflgücünün göreceli olarak daha fazla ifl güvencesine ve ifl
süreklili¤ine sahip oldu¤u, çevre iflgücünün ise geçici istihdam
biçimleri ile karfl› karfl›ya oldu¤u görülmektedir. 

Bu geliflmelerin uzant›s›nda, "Ne ifl olursa yapabilecek" iflgü-
cüne ihtiyaç duyulmas›, sonuçta  ço¤unluk için mesleklerin bir
aidiyet alan› olmaktan ç›kmas› ve anlam›n› kaybetmesi, iflin sü-
reklili¤inin ortadan kalkmas› ve neredeyse süreklilik kazanm›fl
ekonomik krizlerin sonucunda ortaya ç›kan iflsizlik gibi neden-
lerle, insanlar›n "meslektafl olmak" ortak paydas›yla yer ald›¤›
meslek örgütlerinin zay›flamas› beklenebilir.

Bu süreç, di¤er taraftan örgütlenme ve dayan›flma ihtiyac›-
n›n ortaya ç›kaca¤› alanlar› da iflaret etmektedir. Çal›flanlar›n pi-
yasa ile girdikleri iliflki biçimlerindeki de¤iflim, piyasadaki gelifl-
meler sonucunda u¤ran›lan hak kay›plar›, sosyal güvence yoklu-
¤u, sosyal statü gerilemesi vb. kay›plar sistemin toplumsal mefl-
ruiyetinin sorgulanmas› giriflimlerini artt›rabilecek ve mühendis-
ler de biraraya gelerek haklar›n› arama konusunda bir irade or-
taya ç›karabilecektir. ‹flsizlik, iflten at›lma, yoksullaflma vb. olum-
suzluklarla karfl› karfl›ya olan mühendis say›s›n›n artma riski
yüksektir. Bu kesimlerin varl›¤› ve meslek mensuplar›n›n sürek-
li bu tür bir tehditle karfl› karfl›ya olmas›, dayan›flma ve örgütlen-
me talebini yükseltebilecektir. 

Di¤er yandan, teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak mühendis-
lik mesle¤inde ortaya ç›kan de¤iflimler, devletin denetim ifllevle-
rinin de¤iflmesi, mal, sermaye, hizmet hareketlerinin düzenlen-
mesi için yeni denetim yöntemlerinin ortaya ç›kmas›, AB ile
mevzuat uyum çal›flmalar›n›n gündemde olmas›, odalarda, mes-
lektafllar› yeni düzenlemelerin gerektirdi¤i  koflullara haz›rlama,
artan e¤itim ihtiyaçlar›na cevap verme, mühendislerin uzman-
l›klar›n›/hizmet yeterliliklerini belgelendirme ihtiyac›n› öne ç›ka-
rabilecektir.  Nitekim bu yöndeki geliflmeler pratikte meslek
odalar›m›zda da kendini göstermektedir.

Teknolojik geliflmelere  ba¤l› olarak, varolan mühendis-
lik/meslek disiplinleri aras› geçifllerin ve yeni uzmanl›k alanlar›-
n›n ortaya ç›kmas›, mühendis-mimarlar› bir araya getiren,
TMMOB türü üst (veya birlikte) örgütlenmenin gereklili¤ini artt›-
rabilecektir.

Mühendislerin mesleki yeterliliklerine, ifl alanlar›na iliflkin
normlar›n, kurallar›n ve düzenlemelerin ulusal s›n›rlar› aflan ni-

teli¤i meslek örgütlerinin uluslararas› iliflkilerinin önemini artt›ra-
cakt›r. Hizmetlerin dolafl›m›, yabanc› mühendisler konusu bir
yandan iflsizlik vb. konular› öne ç›kar›r, hatta bu tür konular et-
raf›nda milliyetçilik e¤ilimlerinin taraf bulma potansiyeli artar-
ken, mühendislerin mesleki örgütlerinin, ulusal oldu¤u kadar
uluslararas› iliflkileri ve dayan›flmay› da dikkate alan programlar
oluflturmas› gerekebilecektir.   

Mekansal olarak biraraya gelme olana¤›/e¤ilimi az mühen-
dislerin de, ihtiyaç duydu¤unda, mesleki, ifliyle ilgili, toplumsal
ihtiyac›na cevap bulabilece¤i örgüt talebi olabilecektir. Bu du-
rumda, süreklilik yerine daha özelleflmifl, geçici Oda-üye iliflki
biçimleri ortaya ç›kabilecektir.

Bu türden varsay›mlar meslek odalar›n›n geliflmelere aç›k,
çok yönlü ve kapsaml› programlar oluflturmas›n› gerektirmekte-
dir; bu da kolay de¤ildir. Mühendislik mesle¤inin ve mühendis-
lerin konumunun toplumsal süreçler içindeki de¤iflimi/geliflimi
TMMOB/Odalar›n gelifltirece¤i programlarda ve çal›flma tarzla-
r›nda dikkate al›nmal›, meslek odalar›, daha önce de belirtildi¤i
gibi, bu konularda yap›lacak araflt›rma ve çal›flmalara önem ver-
melidir. Varsay›mlar ya da araflt›rmalardan elde edilen sonuçlar-
dan, varolan› kabullenerek örgütte gelifltirilecek politika/prog-
ram önermelerini k›s›tlamak için de¤il, yeni aç›l›mlar sa¤lamak
için  yararlan›lmal›d›r. Zira anlaml› olan, varolan› veri olarak ka-
bul etmek, ancak bilinçli müdahalelerle dönüfltürme aray›fl› ve
eyleminden vazgeçmemektir. Kuflkusuz ki dönüfltürme e¤ilimi
ve eylemi farkl› yönlere do¤ru olabilir. Ancak gerek TMMOB ge-
rekse Kimya Mühendisleri Odas› geçmifl deneyimleri itibariyle
"yön gösterecek" yeterli referansa  sahiptir.

Son söz olarak flunlar› eklemekte yarar olabilir. Dünya, ve ül-
kemiz, neoliberal politikalar›n sundu¤u kayganl›k ve belirsizlik
ile uluslararas› hegemonya mücadelesinin aras›na s›k›flm›fl kal-
m›flt›r. Uzun y›llard›r geliflmifl kapitalist ülkelerin, IMF, Dünya
Bankas› gibi kurulufllar›n ve ulusötesi flirketlerin programlar›,
borç yükü alt›ndaki ülkelerin dolay›s›yla ülkemizin de öncelikle-
ri ve ç›karlar› gibi sunulmufltur, sunulmaya da devam edilmekte-
dir. Bilgi ça¤› olarak "yüceltilen" geliflmeler, bir yönüyle "dezen-
formasyon" sürecine dönüflebilmektedir. Bilginin, da¤›t›m›n›n,
yönlendirme olana¤›n›n ve her türden gücün tekellerin elinde
oldu¤u bir dünyada, iktidar ve ç›kar iliflkilerinin d›fl›ndaki, ba¤›m-
s›z  uzmanl›k örgütlerine, sektörel geliflmelerden kamu yöneti-
minin yap›land›r›lmas›na, g›da güvenli¤inden ileri teknolojiye da-
yal› silahlar›n gelifltirilmesine kadar akla gelebilecek çeflitli konu-
larda, olaylar› ve geliflmeleri deflifre etmek yönünde çok önem-
li görevler düflmektedir.

Bunlar›n yan›s›ra, içinde bulundu¤umuz bölgenin ABD mili-
tarizminin s›cak çat›flma alan› haline gelmesi, Irak’ta görüldü¤ü
üzere siyasal fliddetin bölgede geniflleme ve kronikleflme potan-
siyeli tafl›mas›na ba¤l› olarak, topyekun ülkemizin ve toplumun
gündemini etkileyebilecek geliflmeler söz konusu olabilecektir.
Önümüzdeki günlerde, dünyada oldu¤u kadar, ülkemizde ve
bölgemizde militarist e¤ilimlere, savafla, dini ve etnik çat›flmala-
ra karfl› ç›kmak, demokratikleflme ve bar›fl taleplerini yükselt-
mek, mesleki kimliklerimizden de öte, ayd›n ve yurttafl olma so-
rumlulu¤umuzun gere¤i olacakt›r.
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GGiirriiflfl

1954 y›l›nda kurulmufl olan Kimya Mühendisleri Odas› 50. y›-
l›n› doldurmufltur. Odam›z Yay›n Kurulu, geçmifl dönemlerde
görev üstlenmifl Oda baflkanlar›n›n geçen elli y›l ile ilgili de¤er-
lendirmelerini içeren 50. Y›l Özel Say›s› ç›kar›lmas› karar› alm›fl-
t›r. 1954 Türkiye’si koflullar›nda, az say›daki kimya mühendisi ta-
raf›ndan kurulan Odam›z, bu gün için 10 binli rakamlarla ifade
edilen bir üye say›s›na ve elli y›ll›k sürecin kazand›rd›¤› deneyim,
bilgi ve örgütlenme birikimine ulaflm›flt›r.

Günü ve gelece¤i anlamak aç›s›ndan, her zaman olmasa bi-
le, zaman zaman geçmifli de¤erlendirmenin önemi yads›namaz.
Odam›z›n geçmifl elli y›ll›k süreci içinde yönetim sorumlulu¤u
tafl›m›fl baflkanlar›m›z kendi dönemleri ile ilgili de¤erlendirmele-
rini yapm›fllar ve görüfllerini belirtmifllerdir. 

Odam›z›n bugün ulaflt›¤› örgütlülük düzeyi, bunun sa¤lad›¤›
yurt ve meslek sorunlar› ile ilgili çal›flmalar›n›n özelefltirisi, yafla-
d›¤›m›z süreç ve bu sürecin aç›l›m› olarak gelecek için yap›lacak
bir de¤erlendirme flüphesiz ki dönemin yönetim kurulu baflka-
n›na düflerdi. Avrupa Birli¤i uyum çal›flmalar› nedeniyle, Odalar›-
m›z aç›s›ndan yasal de¤iflimlerin öngünlerini yaflad›¤›m›z bu dö-
nemde ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yapman›n ve bu ba¤lamda bir
gündem oluflturman›n yarar› hatta zorunlulu¤u ortadad›r. 

Ayr›ca yasas›nda bulunan; 

• "mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤la-
mak, …"

• "meslek ve menfaatleriyle ilgili ifllerde resmi makamlarla ifl-
birli¤i yaparak gerekli yard›mlarda ve tekliflerde bulunmak" 

• "meslekle ilgili bütün mevzuat›, normlar›, fenni flartnameleri
incelemek ve bunlar hakk›ndaki görüfl ve düflünceleri ilgili-
lere bildirmek" 

ifadeleri nedeniyle de bu konular› içeren bir de¤erlendirme
yapman›n önemli bir görev oldu¤u aç›kt›r. 

YYaassaall  KKoonnuumm

Kimya Mühendisleri Odas› 1954 y›l›nda, 6235 Say›l› Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu uyar›nca kurulmufltur ve
Anayasan›n 135. Maddesinde "Kamu Kurumu Niteli¤inde Meslek
Kuruluflu" olarak belirtilen ve tüzel kiflili¤i olan bir kurulufltur.

Bu nedenle, Anayasal güvencesi olan, yasa ile kurulmufl ol-

makla birlikte; bütçeden pay almamas›, kendi kaynaklar›n› yarat-
mas› ve kullanmas›, yöneticilerini seçimlerle belirlemesi neden-
leriyle de Kimya Mühendisleri Odas› bir demokratik sivil toplum
örgütüdür.

Odan›n "Kamu Kurumu" olma özelli¤i ise, TMMOB Yasas›n›n
4. Maddesinde tan›mlanan görevlerde "kamu yarar›n›n" gözetil-
mesi koflulu ve belli ölçülerde de olsa kamu erkini kullanma yet-
kisi ile ilintilidir. 

Tüm Odalar›n oldu¤u gibi, Kimya Mühendisleri Odas› çal›fl-
malar›n›n da yasal dayana¤›, TMMOB Yasas›n›n 2. Maddesinde
flu ifade ile tan›mlanm›flt›r:

"Mühendislik ve mimarl›k mesle¤i mensuplar›n›n, müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt›rmak,
mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak,
meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve halk ile olan iliflkilerinde
dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak üzere, meslek disiplinini ve
ahlak›n› korumak için, gerekli gördü¤ü bütün teflebbüs ve faali-
yetlerde bulunmak; Meslek ve menfaatleriyle ilgili ifllerde resmi
makamlarla iflbirli¤i yaparak gerekli yard›mlarda ve tekliflerde
bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat›, normlar›, fenni flart-
nameleri incelemek ve bunlar hakk›ndaki görüfl ve düflünceleri
ilgililere bildirmek."

Odan›n üye ile iliflkilendirilmesi ise TMMOB Yasas›n›n 33.
maddesinde belirlenmifltir (KHK/66). Buna göre;  

"Türkiye’de mühendislik ve mimarl›k meslekleri mensuplar›
mesleklerinin icras›n› iktiza ettiren ifllerle meflgul olabilmeleri ve
mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisas›na uygun bir odaya
kaydolmak ve azal›k vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetinde-
dirler. Kamu kurumu ve kurulufllar› ile iktisadi Devlet Teflekkül-
leri ve kamu iktisadi kurulufllar›nda asli ve sürekli olarak çal›flan
mühendislik ve mimarl›k meslekleri mensuplar›n›n meslek ve
ihtisaslar›yla ilgili odaya girmeleri isteklerine ba¤l›d›r. Ancak bun-
lar, görevlerinin gere¤i olan iflleri yaparken, mesleki bak›m›ndan,
Odaya kay›tl› meslektafllar›n›n yetkileriyle haklar›na sahip ve on-
lar›n ödevleriyle yükümlüdürler." 

Ancak, günümüz koflullar›n› de¤erlendirdi¤imizde Avrupa
Birli¤i uyum sonuçlar›n›n TMMOB’ye ba¤l› Odalar aç›s›ndan ye-
ni geliflmeler getirece¤i de görülmektedir. Uyum çal›flmalar› çer-
çevesinde al›nacak kararlar aras›nda yürürlükteki yasalarla çeli-
flen durumlarda, uyum kararlar›n›n geçerli olmas› nedeniyle
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TMMOB yasas›nda da de¤iflikliklerin gündeme gelmesi kaç›n›l-
maz bir gerçektir. 

Yine ayn› flekilde "Hizmetlerin Serbest Dolafl›m›" ve "Mesleki
Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tan›nmas› Hakk›nda Kanun" gi-
bi ve benzeri yeni düzenlemelerin de Oda çal›flma alanlar›nda
önemli de¤ifliklikler yarataca¤› beklenmelidir.

KKiimmyyaa  MMüühheennddiisslleerrii  //  ÜÜyyeelleerr  ––  OOddaa    ‹‹lliiflflkkiissii

2005 y›l› sonu rakamlar›na göre, yaklafl›k olarak toplam say›-
lar› 28 bin dolay›nda olan kimya mühendislerinden Oda üyesi
olanlar›n say›s› 11-12 bin aras›ndad›r. Bu üyelerden ödentilerini
düzenli ödeyen, Oda ile iletiflimini sürdüren üye oran› yaklafl›k
olarak % 10–12 düzeylerindedir. Oda genel kurullar›na, dan›flma
kurul toplant›lar›na ve komisyon çal›flmalar›na etkin olarak kat›-
lan üye say›s› ise %5’in alt›ndad›r. Oda ile iletiflimini sürdüren
üyelerin a¤›rl›kl› ço¤unlu¤u ise 40–45 yafl›n üzerindedir. 

Son y›llarda, yüksek ö¤retimden her y›l kimya mühendisi
olarak mezun olanlar›n say›s› 1.000 dolaylar›ndad›r. Bunlar›n
Odaya üye olma oran› ise % 50 düzeylerinde gerçekleflmekte-
dir. Bu üyelerden Oda iliflkisini sürdürenlerin oran› ise y›llara
ba¤l› olarak azalmakta, yukar›da belirtilen oranlar›n artmas›n›
sa¤layacak bir katk› yaratamamaktad›r.

Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n yasal olarak üyelik zo-
runluluklar›n›n oldu¤u 1980 y›l›na kadar ise üye oran›n›n  %
40–50’lerde oldu¤u görülmektedir. Bu y›llarda genel kurullara
kat›lan, Odan›n di¤er çal›flmalar›nda yer alan üye say›s› da
önemli oranlarda olmufltur. Fakat kamuda çal›flan mühendisle-
rin üyelik zorunlulu¤unun kald›r›lmas›n›n Kimya Mühendisleri
Odas›na getirdi¤i olumsuzluk Elektrik, ‹nflaat, Makine Mühendis-
leri Odalar› gibi belirli oranda üyesi serbest mühendislik hizme-
ti üreten odalar için gerçekleflmemifltir. Ayr›ca, son y›llarda ka-
mu alanlar›n›n özellefltirilmesinin, üyelerinin serbest mühendis-
lik hizmeti üretme alan› geniflleyen odalar›n üye kat›l›m›n›n da-
ha da artmas› ve ekonomik olarak daha da güçlenmesi sonucu-
nu getirdi¤i görülmektedir.

Bugünkü durumda kimya mühendislerinin serbest mühen-
dislik hizmeti üretebilecekleri alan›n çok s›n›rl› olmas› nedeniy-
le, yukar›da ad› geçen odalar benzeri bir oda – üye iliflkisi düze-
yine ulafl›lmas› oldukça güç görünmektedir. Ayr›ca az say›da da
olsa, serbest mühendislik hizmeti üreten kimya mühendisleri-
nin hizmetleri nedeniyle Oda ile herhangi bir iliflkiyi gerektire-
cek proje onay›, rapor onay› gibi neden ve zorunluluklar bulun-
mamaktad›r.

Kimya Mühendisleri Odas› uzun y›llard›r tüm etkinli¤ini ve
yaflam enerjisini toplumsal sorumluluk duygusuyla Odas›n› sa-
hiplenen, mühendislik bilgi ve deneyimini meslek örgütü içinde
toplumunun yarar›na sunan üyelerinin özverisiyle sa¤lamaktad›r.

Gerçekte ise, Odam›z taraf›ndan doldurulmas› gereken an-
cak etkin olarak doldurulamayan alanlar›n oldu¤u da bir gerçek-
tir. Bunlar;

• Yurdumuzda kay›tl› olan de¤iflik büyüklüklerde 8.000 dola-

y›nda kimya sanayi iflletmesi bulunmaktad›r. Bu iflyerlerinin
en az yar›s›nda ya sahibi kimya mühendisidir ya da kimya
mühendisi çal›flmaktad›r. Yine bunlar›n büyük bölümünde
de yasal olarak bir “sorumlu müdür” bulunmas› gerekmek-
tedir. Gerekli olan, bu potansiyelin Odaya kat›labilmesi yön-
teminin bulunmas›d›r. ‹lgili Bakanl›klar, Sanayi Odalar› ve
sektör dernekleri ile bu amaca yönelik giriflimler 2005 y›l›
içinde bafllat›lm›flt›r ve ayr›ca fiube yönetimleri de yerel ilifl-
kiler içinde olumlu geliflmeler yaratmaktad›r.

• Günümüz koflullar›nda çeflitlenen ve her biri ayr› uzmanl›k
bilgisi gereken kimya sanayi tesisleri için Sanayi Odalar› ta-
raf›ndan düzenlenmekte olan Kapasite Raporlar›nda Oda-
m›z taraf›ndan ekspertiz katk›s› sa¤lamak üzere gereken gi-
riflim Sanayi Bakanl›¤› nezdinde bafllat›lm›fl ve çal›flmalar sür-
mektedir. Ayr›ca, yürürlükteki Kapasite Raporlar› Yönetmeli-
¤ine göre Sanayi Odalar› yönetimleri yetkisinde olan ek eks-
per uygulamas› için Sanayi Odas› yönetimleriyle de olumlu
görüflmeler yap›lmaktad›r. 

• Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile at›klar›n gerikazan›m› tesisle-
rinin "Teknolojik Yeterlilik" raporlamas› uygulamas›, örnek
uygulama olarak akü gerikazan›m tesislerinde yap›lm›flt›r. Bu
uygulaman›n geliflmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› için giriflimler
sürdürülmektedir.

• Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yasas› çerçevesinde kimyasal-
lar›n üretim ve piyasa hareketleri aflamas›nda zorunlu hale
gelen gözetim ve denetim çal›flmalar›nda Oda ve üyelerimi-
zin yer almas› konusunda giriflimler bafllat›lm›flt›r.

• Hiç flüphe yok ki, gündemdeki en önemli konulardan birisi
de "Yetkin Kimya Mühendisi"nin belgelendirilmesi ifllemleri
ve bu konuyla ilgili olarak e¤itim çal›flmalar›m›z›n yeniden
yap›land›r›lmas› iflleridir. Bu konuda Odam›z›n yüklenece¤i
sorumluluk ayr› bir önem tafl›maktad›r. Konuyla ilgili araflt›r-
ma ve görüflmeler sürmektedir.

Bu konular ve benzerlerinin di¤er odalarda oldu¤u gibi, üye-
lerin Oda ile ifllevsel olarak iliflki kurmalar›n› getirerek, oda – üye
iliflkisinin yaflam gerçekli¤i üzerinde oluflmas›n› sa¤layaca¤›
aç›kt›r. 

EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  GGeelliiflflmmeelleerr  ––  OOddaa  EEttkkiilleeflfliimmii

‹çinde bulundu¤umuz sürece bakarsak, ABD’nin küresellefl-
me politikas›yla tüm ülkelerin politik yap›lar›n› uyumlaflt›rma ve
buna taban oluflturmak üzere sosyal yap›lar›n› yeniden düzen-
leme süreci oldu¤u görülmektedir. Küreselleflmenin ana nede-
ninin ise uluslar aras› flirketlerin geliflmelerini sürdürebilmeleri
için uygulad›klar› bir politika oldu¤u her yönüyle aç›¤a ç›km›flt›r.
Ayr›ca, Büyük Ortado¤u Projesi ile Ortado¤u ülkelerini yeniden
biçimlendirme, Ortado¤u petrollerini tümüyle kontrol ederek
enerji güvenli¤ini sa¤lama alma politikas›n› uygulad›¤›n›, ülkeleri
ba¤›ml›laflt›rma, bunu sa¤layamad›¤› durumlarda da, Irak’ta oldu-
¤u gibi, savafla baflvurdu¤unu görüyoruz. fiüphe yok ki, ABD
Ulusal Güvenlik Konseyi baflkanl›¤› da yapm›fl olan flimdiki D›flifl-
leri Bakan›n›n "Uluslar aras› toplumun hayali menfaatlerine göre



de¤il, kendi ulusal ç›karlar›m›z›n sa¤lam zeminine dayanarak
hareket etmeliyiz" sözünün yaflama geçirildi¤i bir dönem yaflan-
maktad›r.

Di¤er yandan Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler aç›s›ndan ise,
kendi etki alanlar›n› art›rma ve sa¤lama almak üzere yo¤un
çabalar›n sürdürüldü¤ü görülmektedir.

Tüm bunlar ve di¤er geliflmelerle birlikte bu dönem, sosya-
list blo¤un da¤›lmas›yla emekçi s›n›flar›n örgütsel yap›s›n›n zay›f-
lad›¤›, bu s›n›flara sa¤lanan hizmet ve gelir düzeylerinin düfltü-
¤ü bir dönemdir.   

Türkiye toplumsal ve sanayi yap›s›n›n kapsaml› olarak de¤ifl-
mekte oldu¤u, yarat›lan ulusal katma de¤erin Gümrük Birli¤i An-
laflmas›, IMF Programlar› ve y›llard›r Güneydo¤u’da sürmekte
olan silahl› mücadele yoluyla baflta emekçi s›n›flar›m›z olmak
üzere, halk›m›z›n elinden al›nd›¤› bir dönemdir.

Tüm bunlar, toplumsal yap›m›z› ve toplumun siyasal tercih-
lerini derinden sarsm›flt›r. K›rsal kesimde yanl›fl tar›msal politika-
lar›n yaratt›¤› ekonomik ve güvenlik sorunlar› nedeniyle genifl
kitlelerin kentlere göçtü¤ü, gerçekleflen özellefltirmelerin de et-
kisiyle ulusal sanayinin ve üretimin küçüldü¤ü, bunlar›n sonucu
olarak a¤›r bir iflsizlik ve ücret düflüklü¤ünün yafland›¤› bir sü-
reç oluflturmufltur.

Söz konusu süreçte ortaya ç›kan ortam, kimya mühendis-
lerinin çal›flma alan›n› daraltm›fl, mevcut kimya mühendisleri
için oldu¤u gibi, genç kimya mühendisleri için de a¤›r bir iflsiz-
lik sorunu yaratm›flt›r. 

Kimya sanayisi aç›s›ndan ise, d›fla ba¤›ml›l›k artm›fl, kifli bafl›-
na 250 – 300 $/y›l olan kimyasal madde tüketimimiz geliflmifl ül-
keler düzeyinin 1/3 ile 1/8’i oran›nda, d›flsat›m›n d›flal›m› karfl›la-
ma oran› da % 20’ler düzeyinde gerçekleflmifltir. Ülke kimyasal
pazar›n›n korunabilmesi ve gelifltirilebilmesi konusunda aç›kça
görülmese bile etkin bir savafl›m olmaktad›r. Dünya Ticaret Ör-
gütü, Avrupa Birli¤i, IMF gibi kurulufllarla olan siyasal ba¤lant›lar
bu savafl›mda belirleyici rol oynamaktad›r. 

Yukar›da de¤inilen konularda ve dünya ticaretinde, ulusal
üretimimiz olan kimyasal ürünlerle rekabet edebilir bir kimya
sanayimizin kurulabilmesi ve geliflmesi flüphesiz ki üyelerimizi
ve Odam›z› yaflamsal olarak ilgilendirmektedir. 

Ulusal kimya sanayisinin yap›s›n›, üyelerinin bu yap› içindeki
yerini sürekli olarak izlemek, bu konuda söylemler gelifltirmek,
görüfl üretmek Kimya Mühendisleri Odas›n›n önde gelen görevi
olmaktad›r. Bu görevin yerine getirilmesindeki yeterlili¤in ol-
mazsa olmaz koflulunun ise, daha örgütlü, kat›l›mc› ve güçlü bir
yap› gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas› oldu¤u yads›namaz.

SSoonnuuçç

Kuruluflundan günümüze kadar geçen 50 y›ll›k süre içinde
Kimya Mühendisleri Odam›z üye say›s› aç›s›ndan 50 kat büyü-
müfl, örgütlülük düzeyi aç›s›ndan ise, alt› flube ve  üç bölge tem-
silcili¤i ile genifl bir yap›ya kavuflmufltur.

Odam›z, kimya mühendisli¤i e¤itimi veren kurulufllarla, kim-
ya sanayisi meslek kurulufllar›yla iliflkilerini daha da güçlendir-
mifl, mesleki alanlar›yla ilgili pek çok konuda e¤itimler düzenle-
mifl, her y›l çok say›da üyesini e¤itmifltir. Boya, ka¤›t – karton ve
bask› mürekkepleri, ambalaj sanayisi, yang›n, zeytinya¤› ve piri-
na ya¤› gibi çok say›da konuda sempozyumlar, kongreler dü-
zenler ve yay›nlar yapar duruma gelmifltir. 

50 y›l›n sonunda gelinen bu y›llarda olumsuz olarak ifade
edilebilecek konu ise, üyelerinin düflük bir oran›n›n Oda çal›fl-
malar›na kat›lmas›n›n yan›nda yürürlükteki yasalara karfl›n Oda
üyesi olmayan faal meslektafl say›s›n›n yüksek olmas›d›r. fiüphe-
siz ki bunun en önemli nedeni 1980’li y›llarda toplumun örgütlü
yap›s›n› güçsüzlefltirmek yönündeki politikalar ve uygulamalar
olmakla birlikte, Oda yönetimleri aç›s›ndan da, meslektafllara
ulaflma çabalar›nda yeterli ve baflar›l› olunamad›¤› söylenebilir.
Yukar›da yap›lan de¤erlendirmeler 1960 – 2005 y›llar› aras›nda
Odam›za kaydolan üye say›lar›ndan da görülmektedir. 

Yukar›daki de¤erlendirmelerden de anlafl›laca¤› üzere gü-
nümüz ve gelecek için Kimya Mühendisleri Odas› ve yöneticile-
rinin önünde önemli konular›n bulundu¤u aç›kt›r. 

Kimya mühendislerinin, bu güne dek oldu¤undan daha et-
kin bir flekilde ulusal sorunlara, kendi meslek sorunlar›na sahip
ç›kmalar›na, Kimya Mühendisleri Odas›n›n kamu yarar› ba¤-
lam›ndaki sorumlulu¤un yerine getirilmesi konusunda her
zamankinden daha fazla desteklerine ihtiyaç bulunmaktad›r. 
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YY››llllaarr YYeennii  KKaayy››tt  SSaayy››ss››
1961 35
1962 77
1963 150
1964 149
1965 186
1966 164
1967 121
1968 141
1969 180
1970 387
1971 658
1972 669
1973 771
1974 750
1975 729
1976 831
1977 1029
1978 1031
1979 1067
1980 947
1981 671
1982 434
1983 304

YY››llllaarr YYeennii  KKaayy››tt  SSaayy››ss››
1984 223
1985 230
1986 227
1987 214
1988 317
1989 996
1990 293
1991 304
1992 264
1993 213
1994 211
1995 222
1996 254
1997 240
1998 270
1999 472
2000 434
2001 395
2002 367
2003 312
2004 357
2005 545
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GG‹‹RR‹‹fifi
1970'li y›llarda azalan kâr oranlar› biçiminde ortaya ç›kan

krize karfl› devletlerin tepkisi, kamu maliyesi politikalar›n›
de¤ifltirme biçiminde olmufltur. Kamu harcamalar› kapsa-
m›nda çeflitli sübvansiyonlarla kârlar desteklenmifltir. Böyle-
ce devlet gelirleri azal›rken harcamalar› ço¤alm›fl, önce ka-
mu aç›klar›, daha sonra borçlar› artm›fl, devletlerin ekonomi-
ye müdahaleleri sonuçsuz kalm›fl ve kriz giderek derinlefl-
mifltir.

Geliflmifl ülkeler de dahil çok say›daki ülkede ortaya ç›-
kan kriz, yeni önlemler al›nmas›n› gerektirmifltir. Devletin
küçültülmesi operasyonu, kapitalizmin yeniden yap›land›r›l-
mas›n›n vazgeçilmez bir unsurunu oluflturmufltur.

Özellefltirme, ulusal ve uluslararas› düzeyde sermaye bi-
rikimi sürecindeki t›kanmalar› aflabilmek ve kapitalist siste-
min yeniden üretilmesi için bir araç ve ç›k›fl yolu olarak gö-
rülmüfltür.

Özellefltirme genifl anlamda, devletin ekonomik giriflim-
cili¤inin oldu¤u kadar, tüm hizmet üretimi ve birimlerini de
kapsayacak biçimde, kamu mülkiyetinin ve/veya yönetimi-
nin k›smen ya da tümüyle özel mülkiyete devredilmesi ola-
rak tan›mlanabilir. Dar anlamda ise devletin tekelindeki
K‹T'lerin mülkiyetinin özel kesime devredilmesidir. 

Geliflmifl ülkeler için kamu finansman aç›klar›n› azaltma-
n›n, ekonomik etkinli¤i ve rekabeti art›rman›n araçlar›ndan
birisi; geliflmekte olan ülkeler için ise büyümeyi h›zland›rma-
n›n, kamudaki yap›sal dengesizlikleri ve finansman aç›klar›n›
azaltman›n arac› olarak sunulmufltur. Ayr›ca zamanla Dünya
Bankas› gibi uluslararas› finans kurulufllar›nca dayat›lan bir
araç haline gelmifltir.

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  YYöönntteemmlleerrii:: Halka Arz, Blok Sat›fl, Halka Arz
Kayd›yla Blok Sat›fl (Gecikmeli Halka Arz), Kiralama (leasing),
Yap-‹fllet-Devret (BOT), ‹flletme Hakk› Devri, Kapasite Art›r›-
m›na Yönelik Ortakl›k (J/V).

11..  DDÜÜNNYYAADDAA  ÖÖZZEELLLLEEfifiTT‹‹RRMMEE  UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII
Mal ve hizmet üretiminde kamu pay›n›n az oldu¤u

ABD'de, Reagan'›n iktisadi politikalar›n›n temel unsurlar›ndan
birisi özellefltirme olmufl ve ‹ngiltere'de Theatcher, bu politi-
kalar›n sad›k bir izleyicisi olmufltur. ABD'de çöp toplama,

kent içi ulafl›m, sokak bak›m› ambulans hizmeti gibi yerel yö-
netim hizmetlerinde özellefltirmeler gerçeklefltirilmifltir.

Özellefltirme uygulamalar›n›n en yayg›n oldu¤u ‹ngilte-
re'de, özellefltirme sonucunda ortaya ç›kan durum profesör
Yarrow taraf›ndan incelenmifltir. Bu araflt›rmaya göre:
- Özellefltirilen tüm kamu kurulufllar›nda verimlili¤in, kâr-

l›l›¤›n artt›¤› görülmemifltir.
- Özellefltirme daha çok, kamu sektörü borçlanma gerek-

sinimini azaltmaya yard›mc› olmufltur.
- Telefon, gaz ve hava meydanlar›n›n özellefltirilmesiyle

birlikte getirilen düzenlemelerin yetersiz oldu¤u, tekelci
yap›lar›n rekabete aç›lmas› ve tekelci fiyatlar›n kontrolü-
ne yönelik önlemlerin al›namad›¤›,

- Halka arz yöntemlerinde giderlerin daha çok oldu¤u,
- Mülkiyetin tabana yay›lmas› konusunda hisse sahiplili¤i-

nin giderek azald›¤›, el de¤ifltirme oran›n›n yüksek oldu-
¤u,

- Özellefltirilen kurulufllarda çok düflük de¤erlendirmeler
ile hazinenin ve kamunun zarara u¤rat›ld›¤›, istihdamda
% 50'lerin üzerinde daralmalar görüldü¤ü elefltirilen ko-
nular aras›ndad›r.
Almanya'da, birleflme öncesi Bat› Almanya'da baz› özel-

lefltirme programlar› uygulamaya koyulmufl ancak bu,
önemli bir oran olmam›flt›r. Özellefltirmeler daha çok Do¤u
Almanya'daki kamu kurulufllar›n›n monopolcü yap›lar›n›n
parçalanmas› biçiminde olmufltur. 1990-1992 döneminde
11,6 milyar dolar tutar›nda özellefltirmeden kaynak sa¤lan›r-
ken, 41,2 milyar dolar harcama yap›lm›flt›r. Fransa'da, önce-
lik daha önce kamulaflt›r›lan kurulufllara verilmifltir. Özellefl-
tirmede bir kiflinin birden fazla pay senedi alamayaca¤›, ya-
banc›lara devrin % 20 ile s›n›rland›r›lmas›, özellefltirilen kuru-
lufllarda kamu pay›n›n bulundurulmas› koflullar› getirilmifltir.
Rusya ve Eski Do¤u Bloku ülkelerindeki özellefltirmelerde
kullan›lan ana yöntem, düflük de¤erde ya da bedava kupon
da¤›t›m› olmufltur. Daha sonra halk›n elindeki hisseleri çok
ucuz fiyatla satmas› sonucunda kontrol, büyük fon ve ban-
kalar›n eline geçmifltir.

Dünya Bankas›'n›n 1980-1991 dönemine iliflkin özellefltir-
me araflt›rmas›nda, dünyada 6800 özellefltirme uygulamas›-
n›n yap›ld›¤› belirtilmifltir.

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  vvee  TTüürrkkiiyyee

[ [AAyyffeerr  EE⁄⁄‹‹LLMMEEZZ
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Özellefltirme uygulamalar› say›sal aç›dan % 66 ile eski
Do¤u Almanya'da yo¤unlaflmaktad›r. Eski Do¤u Bloku ülke-
lerindeki özellefltirme uygulamalar›n›n toplam uygulamalar
içindeki pay› % 12 olup, bunu % 12 ile Latin Amerika ve Ka-
rayip ülkeleri, % 5 ile Orta Afrika ülkeleri, % 2 ile Asya ülke-
leri izlemektedir.

OECD ile Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinin a¤›rl›kla-
r› ise s›rayla % 12 ile % 1 olmufltur.

22..TTÜÜRRKK‹‹YYEE''DDEE  ÖÖZZEELLLLEEfifiTT‹‹RRMMEE  
UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII
Türkiye'de özellefltirme uygulamalar›n›n belirli bir plan

dahilinde yap›lmas› amac›yla 1985 y›l›nda DPT görevlendiril-
mifltir. 

Bu amaçla aç›lan uluslararas› ihale sonucunda Morgan
Guaranty Trust Company Of New York firmas›, Türkiye S›-
nai Kalk›nma Bankas›, S›nai Yat›r›m ve Kredi Bankas›, Yat›r›m
Finansman A.fi. ve Price Waterhouse/Muhasebe A.fi. ile bir-
likte özellefltirme ana plan› haz›rlanm›flt›r.

Söz konusu planda 32 K‹T, ekonomik yaflayabilirlik ve ya-
t›r›m gereksinimleri dikkate al›narak özellefltirme öncelikle-
rine göre s›n›fland›r›lm›fl ve 3 ana kategori ile 8 alt kategori
belirlenmifltir.

Master planda ayr›ca özellefltirme uygulamalar› çerçeve-
sinde, mali sektörün geniflletilmesi, ekonomideki rekabeti
önleyici k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›, kamu mülkiyetinde kala-
cak ya da k›sa sürede özellefltirilmesi mümkün olmayan
K‹T'lerin bir reform program› içinde yeniden yap›land›r›lma-
s›n› içeren ilkeler yer almas›na karfl›n, uygulamalarda özel-
lefltirme, bütçeye gelir sa¤lamak ve borç ödemeleri için araç
olarak kullan›lm›flt›r. Zamanla do¤rudan özel kesime kaynak
aktarma arac› haline gelmifltir. 
- 1985 y›l›ndan itibaren 243 kurulufltaki kamu hissesi, 22 ya-

r›m kalm›fl tesis, 5 tafl›nmaz ve 4 elektrik santrali, 6 otoyol,
2 bo¤az köprüsü, 47 enerji üretim tesisi ve da¤›t›m tesisi
ile 1 hizmet birimi özellefltirme kapsam›na al›nm›flt›r.

- Daha sonra 23 kurulufltaki kamu pay› ile 4 elektrik sant-
rali ve 4 tafl›nmaz kapsamdan ç›kar›lm›flt›r.
1985-2005 döneminde 180 kuruluflta hisse senedi veya

varl›k sat›fl›/devir ifllemi yap›lm›flt›r. Bunlardan 168 kuruluflta
hiç kamu pay› kalmam›flt›r. 12 kuruluflta ise halen kamu pa-
y› bulunmaktad›r.

Ayn› dönemde % 62,2'si Blok Sat›fl, % 17,8'i Halka Arz, %
10,6,'s› Tesis ve Varl›k Sat›fl›, % 7,1'i ‹MKB'de Sat›fl ve % 2,3'ü
Bedelli Devir yöntemiyle olmak üzere toplam 17,6 milyar do-
lar tutar›nda özellefltirme ifllemi gerçeklefltirilmifltir. 

17,6 milyar dolar tutar›ndaki özellefltirme uygulamas›n-
dan 8,6 milyar dolarl›k bölüm tahsil edilebilmifltir.

1985-2005 döneminde özellefltirme kapsam›ndaki kuru-
lufllardan 8,6 milyar dolar do¤rudan devir ifllemlerinden, 2,4
milyar dolar temettü gelirlerinden, 3,3 milyar di¤er kaynak-

lardan olmak üzere toplam 14,3 milyar dolar tutar›nda kay-
nak girifli olmufl ve Ö‹B, bunun 13.9 milyar dolarl›k k›sm›n›
kullanm›flt›r.

Bu miktar›n % 44,1'i kapsamdaki kurulufllara, % 24,5'i ha-
zineye, % 28,4'ü Ö‹B'nin borç ödemelerine, % 1,8'i dan›flman-
l›k, reklam, tan›t›m, idari giderlere karfl›l›k Ö‹B'ye aktar›lm›flt›r. 

‹lgili kurulufllar›n teknolojik yenilik ve yenileme yat›r›mla-
r›na hiç kaynak aktar›lmaz iken, özellefltirme ifllemlerinden
sa¤lanan kaynaklar›n % 52,9'u, Hazine ve Ö‹B'ye aktar›larak
özellefltirme, kamu giderlerinin karfl›lanmas› arac› olarak gö-
rülmüfltür.

Ö‹B taraf›ndan 1989-1997 y›llar› aras›nda özellefltirilen 29
flirket ile 56 iflletme biriminin özellefltirme öncesi ve sonra-
s›ndaki faaliyetlerine iliflkin Milli Prodüktivite Merkezi'ne yap-
t›r›lan çal›flman›n sonuçlar›na göre; özellefltirme öncesi kâr-
l› ve verimli görülmeyen iflletmelerin büyük oranda ayn› kal-
d›¤› ya da zarara geçti¤i, baz›lar›n›n faaliyetlerine son verildi-
¤i saptanm›flt›r.

Örne¤in;
- 1995 y›l›nda özellefltirilen 31 adet SEK iflletmesinden 16

tanesi özellefltirme sonras›nda kapat›lm›flt›r. Faaliyeti de-
vam eden iflletmelerde ise % 30-35 dolay›nda istihdam
daralmas› olmufl ve üretimde azalmalar görülmüfltür.

- 1995 y›l›nda özellefltirilen 10 adet kombinada  (Et ve Ba-
l›k Kurumu) özellefltirme sonras›nda % 46 oran›nda per-
sonel azal›fl› ile üretim art›fllar› sa¤lanabilmifltir.
Ayr›ca 3 y›l üretim flart› ile devredilen söz konusu ifllet-

melerde istenilen düzeyde verimlilik ve kârl›l›k de¤erlerine
ulafl›lmam›fl, hemen hemen tamam› alt yap› ve makine-do-
nan›m eksikli¤i içinde bulunan bu iflletmelere sermaye ye-
tersizli¤i nedeniyle gereken yat›r›mlar yap›lmam›flt›r. Gayri
menkulleri sat›larak üretimden çekilmifllerdir.
- 1996  y›l›nda 3 y›l üretim flart› ile sat›lan 8 ORÜS iflletme-

sinde bir y›l sonunda istihdam % 66-70 oran›nda azalm›fl,
kereste üretimi % 46 oran›nda düflerken yonga üretimi %
20 artm›flt›r.

- 1996 y›l›nda 3 y›l üretim flart› ile özellefltirilen 7 Sümer
Holding iflletmesinde çal›flan say›s› % 36, iplik üretimi
%22, dokuma üretimi % 77 oranlar›nda azalm›flt›r.

- 1996 y›l›nda blok sat›fl yöntemiyle özellefltirilen Çin-
kur'un 154 milyar TL olan zarar› özellefltirme sonras›nda
1.767 milyar TL'ye ulaflm›fl, 1999 y›l›nda faaliyetine son ve-
rilmifltir.

- 1997 y›l›nda blok sat›fl yöntemiyle özellefltirilen PETLAS
Lastik Sanayi A.fi.'nin özellefltirme öncesi % 35 olan KKO
oran›nda  bir de¤ifliklik olmam›fl, 1997 y›l›nda 5 trilyon TL
olan flirket zarar› sonra 11 trilyon TL'ye ulaflm›flt›r.

- Kamuya ait 24 çimento fabrikas›n›n özellefltirilmesiyle
devlet bu sektörden tamamen çekilmifltir. Özellefltirme
öncesinde kârl› çal›flan fabrikalardan 7'si özellefltirme
sonras›nda faaliyetlerini zararla kapatm›flt›r. Çal›flan say›-
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s›nda % 50-60 oran›nda azalmalar olurken, bölgesel oli-
gopoller oluflmufl, çimento fiyatlar› yükselirken rekabet
yerine haks›z rekabet yarat›lm›flt›r.

ÖÖZZEELLLLEEfifiTT‹‹RRMMEE  UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII::  
ÖÖZZEELL  KKEESS‹‹MMEE  KKAAYYNNAAKK  AAKKTTAARRMMAA,,  
YYOOLLSSUUZZLLUUKK  VVEE  HHUUKKUUKK  ‹‹HHLLAALLLLEERR‹‹  AARRAACCII  
OOLLMMAAKKTTAADDIIRR..
Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu Raporlar›n›n de-

¤erlendirilmesine göre;
• Özellefltirme uygulamalar›nda borç ertelemesi yayg›n

hale gelmifltir.
Özellefltirme ifllemleri sonucunda vadeye ba¤lanan ala-
caklarla ilgili ödeme koflullar›n›n, faiz ve vade süreleri de-
¤ifltirilerek yeniden belirlenmektedir.
1994-2002 y›l› sonu itibariyle 27 flirketin devredilmesiyle
ilgili ödeme planlar›nda de¤ifliklik yap›larak toplam 40
adet erteleme karar› al›nm›flt›r.

• Bu kararlarla sat›fl sözleflmelerinde vadeye ba¤lanan tu-
tarlar üzerinden toplam 384 milyon dolar tutar›ndaki
borç, vade süreleri ve taksit miktarlar› de¤ifltirilerek yeni-
den ödeme plan›na ba¤lanm›flt›r.

• Sat›fl sözleflmelerinde belirlenen ödeme planlar›, hiçbir
zorunlu nedene dayanmadan ve siyasi iktidar temsilcile-
rinden oluflan ÖYK taraf›ndan re'sen al›nan kararlarla 5
ay ile 10 y›l aras›nda ertelenmifltir.

• ‹hale flartlar› ihlal edilmektedir. Mevcut flartlar› veri kabul
ederek teklif veren yat›r›mc›lar aleyhine rekabetin bozul-
mas› ihalelerin sakatlanmas› ve ihalelerde kamu yarar›na
daha yüksek fiyatlar›n oluflmamas›na neden olunmakta-
d›r.

• Vadesi gelmifl taksitlerin zaman›nda ödenmemesi duru-
munda, idarece bafllat›lan “teminat mektuplar›n›n nakde
çevrilmesine” yönelik uygulamalar›n özellefltirmeden so-
rumlu Devlet Bakan› ve/veya ÖYK taraf›ndan, re'sen dur-
durulmas› kamunun zarara u¤rat›lmas›na ve kararlar›n
siyasallaflmas›na yol açmaktad›r.
Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu yap›lan bu uygu-
lamalar sonucu Ö‹B'nin zaman›nda ve yeterli tahsilat
yapmamas› nedeniyle yüksek
faiz oranlar›yla daha fazla borç-
lanmaya gitti¤ini tespit etmifl ve
söz konusu dönemlerdeki siya-
si sorumlular hakk›nda görevi
kötüye kullanma suçundan
“Meclis Soruflturmas›” aç›lmas›
kanaatine varm›flt›r.

• ‹mtiyazl› hisse uygulamas›n›n
kald›r›lmas›; Kamuya ait çimen-
to fabrikalar›, Teletafl ve PO-
Afi'da özellefltirilmelerinden

sonra al›nan kararlara söz ve onay hakk› tan›yan ve ge-
nellikle 5 y›l süreli devlete ait imtiyazl› hisse (alt›n hisse)
tahsis edilmifltir.
Ancak nama yaz›l› alt›n hisseye tan›nan bu hak, ÖYK'n›n
re'sen ald›¤› kararlarla 1-2 y›l içinde sona erdirilmektedir.
Böylece devletin kontrol ifllevi ortadan kald›r›larak al›c›
flirketin kendi lehine tasarrufta bulunma alan› geniflletil-
mektedir.

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmeeddee  YYoollssuuzzlluu¤¤aa  vvee  
HHuukkuukkssuuzzlluu¤¤aa  ZZeemmiinn  OOlluuflflttuurraann  TTiippiikk  ÖÖrrnneekklleerr
11--PPeettrrooll  OOffiissii  AA..fifi..((PPOOAAfifi))

- 1999 y›l›nda gerçeklefltirilen ihale ile POAfi'›n %51 oran›n-
daki kamu pay› ‹fl Do¤an Petrol Yat›r›mlar› A.fi.'ye 1.260
milyon dolar bedel karfl›l›¤›nda devredilmifl ve POAfi'daki
kamu pay› %42,3'e  düflmüfltür.

- 27 fiubat-6 Mart 2002 tarihleri aras›nda flirketin toplam ç›-
kar›lm›fl sermayesinin %16,5'i halka arz edilmifltir.

- 21 Temmuz 2005 tarihine kadar geçerli olan Alt›n hisse,
15 Nisan 2002 tarih ve 25 say›l› ÖYK karar› ile kald›r›larak
ancak 2 y›l süre yürürlükte kalabilmifltir. Alt›n hissenin
öngörülen süreden 3 y›l önce kald›r›lmas›, ihalede bafl-
lang›çta getirilen flartlar›n daha sonra de¤ifltirilmesi anla-
m›n› tafl›mas› nedeniyle, bafllang›ç flartlar›n› veri alarak
teklif veren firmalar aleyhine haks›z rekabet ortam› olufl-
turulmufltur.

- Bu usulsüz ve haks›z ifllemden 3 ay sonra POAfi'›n kalan
%25,8 oran›nda ki kamu pay›, halka arz edilmesi gerekir-
ken 16 Temmuz 2002 tarih ve 41 no'lu ÖYK karar› ile ‹fl
Do¤an Petrol Yat›r›mlar› A.fi.'ye, 387,5 trilyon TL bedelle
blok olarak devredilmifltir. ‹mzalanan hisse sat›fl sözlefl-
mesine göre %30'u peflin kalan k›sm›n ise, peflin ödeme
ile ayn› tarihlerde olmak üzere 3 y›lda %20 (A¤ustos
2003), %30 (A¤ustos 2004) ve %20 (A¤ustos 2005) olarak
ödenmesi gerekmektedir. Ayr›ca geriye kalan 271,3 tril-
yon TL tutar›ndaki borca karfl›l›k teminat olarak POAfi'›n
kendi hisseleri gösterilmifltir. Ancak Özellefltirme uygula-
malar›nda De¤er Tespiti ve ‹hale Yönetmeli¤i'nde, temi-

KKaayynnaakk::  ÖÖ‹‹BB
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ne ayk›r› davranarak aç›k art›rmaya gitmemifltir. Böylece tek-
lifin düflük kalmas› ve kamu zarar›n›n oluflmas›na neden ol-
mufltur.

Benzer biçimde Rekabet Kurulu, 4054 say›l› Rekabetin
Korunmas› Hakk›ndaki Yasay› ihlal ederek özellefltirmeye
izin vermifltir.

Kurul, ihaleye giren her iki gruba ait bilgileri de inceleme-
si gerekirken ihaleyi kazanan flirketin % 49 pay›na sahip olan
Virgin adalar›nda kurulu Renix Finans flirketinin dahi bilgile-
ri incelenmeden izin vermifltir.

Petrol-‹fl Sendikas›, her aflamas› flaibe ve usulsüz olan bu
ihaleye yönelik bir dizi dava ile süreci durdurma baflar›s›n›
göstermifltir.

3.3.2005 tarihinde Ö‹B, TÜPRAfi'›n %14,76'l›k kamu hisse-
sini ‹MKB Toptan Sat›fllar Pazar›nda, arkalar›nda kimlerin ol-
du¤u bilinmeyen yurtd›fl›nda yerleflik  6 yabanc› fona blok
olarak devretmifltir. Bu devir iflleminden gelen 446 milyon do-
lar, Hazine'ye aktar›larak borç ödemelerinde kullan›lm›flt›r.
Petrol-‹fl Sendikas›, bu devrin yap›labilmesi için Ö‹B'ye, özel
yetki veren bir ÖYK karar› bulunmamas›na karfl›n, gerçeklefl-
tirilen bu “sat›fl ifllemi”ne yönelik Ankara 12. ‹dare Mahkeme-
si'nde dava açm›flt›r. Yarg› süreci devam etmektedir.

Ö‹B, 29 Nisan 2004 tarihinde kamuoyuna duyurdu¤u
ilanlarla, TÜPRAfi'›n kamuda kalan %51'lik hissesinin blok
olarak sat›lmas› sürecini bafllatm›flt›r. 13 flirket/konsorsiyu-
mun ön yeterlilik ald›¤› ihale sürecinde, 12 Eylül 2005 tarihin-
de gerçeklefltirilen sat›fl ihalesine 9 flirket/konsorsiyum kat›l-
m›flt›r. Yap›lan aç›k art›rma sonucunda, Koç-Shell Konsorsi-
yumu 4,140 milyar dolar bedelle TÜPRAfi'›n %51'lik hissesinin
yeni sahibi olmufltur.

Petrol-‹fl Sendikas›'n›n bu sat›fl sürecine iliflkin olarak aç-
t›¤› davalarda, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu, TÜP-
RAfi'›n %51'lik hissesinin blok sat›fl›na olanak sa¤layan 3 ayr›
ifllemle ilgili Dan›fltay 13. Dairesi'nin verdi¤i yürütmenin dur-
durulmas› isteminin reddine Petrol-‹fl taraf›ndan yap›lan itira-
z› hakl› bularak, TÜPRAfi'›n %51'lik hissesinin blok sat›fl›na
iliflkin ihale komisyonu karar›n›n ve ihale flartnamesinin yü-
rütmesini durdurmufltur.

Buna göre Kurul, TÜPRAfi'›n %51 oran›ndaki kamu hisse-
lerinin blok sat›fl yoluyla özellefltirilmesine ait 29 Nisan 2005
tarihli ihale flartnamesine iliflkin itiraz› hakl› bulmufltur. Ku-
rul, ayr›ca, TÜPRAfi'›n %51 oran›ndaki kamu hisselerinin blok
sat›fl yoluyla özellefltirilmesine iliflkin yap›lan ihaleyi sonuç-
land›ran 12 Eylül 2005 tarihli ‹hale Komisyonu karar›n›n da
yürütmesinin durdurulmas›n› karara ba¤lam›flt›r.

Özellefltirme Mücadelesinde Odam›z›n Katk›lar›
1993-1994 döneminde DYP-SHP Koalisyonu ile oluflturu-

lan hükümet döneminde PETLAS, PETK‹M (Yar›mca), Kara-
bük gibi kurulufllar›n kapat›lmas› gündeme getirilmifltir. Bafl-
bakanl›k'ta DPT, Hazine Müsteflarl›¤›, Baflbakanl›k, Ö‹B, ilgili
kurulufllar›n TMMOB'ye ba¤l› Kimya Mühendisleri Odas›, Ma-

nat olarak kabul edilebilecek de¤erler aras›nda flirket
hisseleri bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla bu uygulamada il-
gili yönetmeli¤in amir hükmüne ayk›r› ifllem yap›lm›flt›r.

- ‹mtiyazl› hissenin kald›r›lmas›ndan ve siyasi iktidar›n key-
fi uygulamalar›ndan yararlanan bu sermaye grubu, 27
Aral›k 2002 tarihinde 1,2 milyar dolar borçlu durumdaki
‹fl Do¤an Petrol Yat›r›mlar› A.fi.'yi tüm aktif ve pasifleriyle
birlikte kârl› olan POAfi ile birlefltirmifltir. Neredeyse ken-
di kayna¤› ile devredilen POAfi, zarar eden ve devlete
uzun y›llar vergi ödemeyen konuma getirilmifltir. Böyle-
ce devlet vergi kayb›na u¤rat›lm›flt›r. ‹lgili sermaye grubu
kalan borcunu da vadesinde ödememifl ve yeniden yap›-
land›rarak 2 y›l erteleme talebinde bulunmufltur. 

Petrol-‹fl Sendikas› birbirini izleyen bu usulsüz ve suç
oluflturan ifllemlere karfl› yarg›ya baflvurarak uygulaman›n
durdurulmas›n› sa¤lam›flt›r.

Ayr›ca POAfi'›n özellefltirilmesinin ikinci y›l›nda iflten ç›-
karmalar yoluyla istihdam, %80 daralm›fl ve sendikal örgütlü-
lü¤e son verilmifltir.

TTüürrkkiiyyee  PPeettrrooll  RRaaffiinneerriilleerrii  ((TTÜÜPPRRAAfifi))
TÜPRAfi'›n %65,76 oran›ndaki kamu pay›n›n blok olarak

1.302 milyon dolar bedelle Efremov Kautschuk GMBH flirke-
tine devredilmesine iliflkin ihale, 13.01.2004 tarihli ‹hale Ko-
misyonu Karar› ile sonuçland›r›lm›flt›r.

‹hale komisyonu, 4046 say›l› yasaya ve ihale flartnamesi-
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kine ve Metalurji Mühendisleri Odas› temsilcilerinin de için-
de yer ald›¤› bir komisyon oluflturulmufltur. Bu komisyonda
odam›z 3 kurulufla yönelik yap›lan çal›flmalarda raportörlük
görevini üstlenmifl ve bu kurulufllar›n kapat›lmamas› için ge-
rekli katk›y› sa¤lam›flt›r.

Bu dönemde TMMOB'de oluflturulan K‹T Komisyonu'nda
yer al›nm›fl “K‹T'ler ve Özellefltirme Sempozyumu” düzen-
lenmifltir. Uzmanl›k alanlar›m›za giren sektör raporlar› haz›r-
lanm›flt›r. Yine bu dönemde akademisyenler, sendikalar ve
meslek odalar›n›n da içinde bulundu¤u Kamu ‹flletmecili¤ini
Gelifltirme Merkezi “K‹GEM” kurulmufl ve odam›z burada
yap›lan çal›flmalar›n içinde yer alm›flt›r.

2005 tarihinde Emek Platformu'nun düzenledi¤i
TMMOB'nin sekretaryas›n› yürüttü¤ü “20 Y›lda Özellefltirme
Gerçe¤i” sempozyumunda PETK‹M, TÜPRAfi, POAfi'a iliflkin
çal›flmalar› yürütmüfltür.

Ayr›ca Petrol-‹fl taraf›ndan aç›lan TÜPRAfi, PETK‹M özel-
lefltirmelerine iliflkin davalarda odam›z müdahil olmufltur.

SSOONNUUÇÇ
Yaklafl›k 20 y›ld›r egemen konuma geçen “devletin kü-

çültülmesi” söylemi, güç ve iktidar iliflkileri ba¤lam›nda de-
¤erlendirildi¤inde anlafl›l›r hale gelebilir.

IMF, DB gibi uluslararas› kurumlar, özerkli¤ini kaybetmifl
üniversite mensuplar›, medya ve sermaye gruplar› arac›l›¤›y-
la aç›k ve örtük bir biçimde gerçeklefltirilen ideolojik bom-
bard›man, adeta tart›fl›lmaz do¤rular, yaflanan sürecin de ka-
ç›n›lmaz ve alternatifsiz oldu¤u kan›s› yayg›nlaflt›r›larak ha-
kim k›l›nmaktad›r.

Özellefltirmeye, ekonomide kârl›l›k ve verimlili¤in artma-
s›, sermayenin tabana yay›lmas›, devletin giderlerinin azalt›l-
mas› gibi argümanlarla kamuoyunda meflruiyet kazand›r›l-
maya çal›fl›lmaktad›r.

Örnekler aç›s›ndan zengin bir laboratuvar oluflturan
özellefltirme uygulamalar›n›n sonuçlar›;
• Özellefltirilen kurumlardan gelen kayna¤›n, bunlar›n arsa

bedelini dahi karfl›lamad›¤›n›,
• Birçok kuruluflun özellefltirildikten hemen sonra faaliyet-

lerinin durdurularak, sadece arazilerinin de¤erlendirildi-
¤ini,

• Kârl› kurulufllar›n zararl› hale getirilmesiyle, devletin ver-
gi kayb›na u¤rat›ld›¤›n›,

• Borsadaki spekülasyonlar arac›l›¤› ile küçük hisse sahip-
lerinin hisselerinin toplat›ld›¤›n›

• Yo¤un iflten ç›karmalarla istihdam›n düflürülerek iflsizli-
¤in yayg›nlaflt›r›ld›¤›n› (özellefltirme uygulamalar› nede-
niyle, 30-35 bin kiflinin iflten ç›kart›ld›¤› tahmin ediliyor), 

• Sendikal yap›lar›n çökertilerek yok edildi¤ini ortaya koy-
maktad›r.
Özetle, 4 bin dava konusu olan özellefltirme uygulama-

lar›n›n, her biri ayr› bir yolsuzluk ve suç dosyas› niteli¤i
tafl›maktad›r.
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SSUUNNUUfifi
Yay›n Kurulu olarak, Kimya Mühendisleri Odas›n›n 50. Y›l›

an›s›na Dergimizin özel bir say›s›n› haz›rlamak amac›yla ifle bafl-
lad›¤›m›zda Oda arflivindeki Kimya Mühendisli¤i Dergisinin eski
say›lar›n› tarad›k. Odan›n 30. Y›l› an›s›na Ocak 1985 tarihinde ya-
y›nlanan 110. say›s›nda, Oda'n›n geçmiflteki yöneticileri ile yap›l-
m›fl bir röportaj› da 50. Y›l söyleflimizle birlikte yeniden yay›nla-
man›n, örgüt tarihine bak›fl› tamamlayaca¤›n› düflündük. Afla¤›-
daki sat›rlarda 1985 y›l›na ait bu söylefliyi yeniden sunuyoruz.

***
Kimya Mühendisleri Odas›n›n 16 Ocak 1955 'de toplanan ilk

genel kurulundan bu yana tam 30 y›l geçti. Oda yönetim or-
ganlar› bu süre içinde yap›lan 29 genel kurul ile kimi zaman
k›smen, kimi zaman ise tümüyle yenilendi. "30. Y›l" nedeniyle
özel say› niteli¤inde bir dergi haz›rlamay› düflünürken, Oda'n›n
bu 30 y›l›n›n yönetimler düzeyinde sorumlulu¤unu yüklenmifl
üyeleriyle de konuflmak istedik; yönetimde bulunduklar› done-
mi nas›l de¤erlendiriyorlard›, neler amaçlam›fllar, ne kadar›n›
yapabilmifl, yada neden yapamam›fllard›, ne tür sorunlar› ol-
mufltu, ileriye yönelik önerileri var m›yd›? ...vb. Görüflme olana-
¤› bulabildi¤imiz Necati NEMUTLU, Zeyyat GÜNTER, Kaz›m
TURGAY, Nihat GENER, Selçuk GÜNEL, Müfit SANAN, Adnan
Hilmi TORGUL, Suat GÖKSALTIK, Argun DA⁄CIOGLU ve Enis
GÜRÜN haf›zalar›n› da zorlayarak deneyimlerine iliflkin de¤er-
lendirme, an› ve düflüncelerini aktard›lar.

Kendilerine ve bu görüflmeleri sa¤lama konusundaki de-
¤erli yard›mlar› nedeniyle say›n Kaz›m Turgay'a teflekkür edi-
yoruz.

‹‹llkk  yy››llllaarr››nn  SSoorruunnllaarr››nnddaann::  ""OOddaa  MMeerrkkeezzii  NNeeddeenn  ‹‹ssttaannbbuull''ddaa??  ......””
Kimya Mühendisleri Odas›'n›n ilk genel kurulu ‹stanbul'da

yap›l›yor ve bu y›llarda Oda Merkezi de Istanbul' da. Ankara'da
ise hemen ertesi y›l yani 1956 y›l›nda aç›lm›fl olan bir flube var.
Necati NEMUTLU 1956-57 ve 58 y›llar›nda Ankara fiubesi Yöne-
tim Kurulu üyeli¤i yapm›fl. Bu y›llarda fiubenin gündemindeki
önemli konulardan biri, Oda Merkezi'nin Ankara'ya al›nmas›.
NEMUTLU bu dönemi anlat›yor:

"O y›llarda kimya mesle¤i ile meflgul olan arkadafllar›m›z ‹s-
tanbullu idi ve kimya cemiyeti bünyesinde toplanm›fllard›. Y›l-
larca çok güzel bir faaliyet yürütmüfller bu faaliyetleri özel sek-
törü, özel kesimi de ihtiva etti¤inden bir tak›m faydalar›n olufl-
tu¤unu gözlemifllerdi. Bu itibarla, Odalar kurulurken biz me-
murlar iflin fark›nda de¤ildik, olaya ‹stanbul grubu arkadafllar›-
m›z sahip ç›kt›lar. Kimya Odas›'n›n merkezini ‹stanbul'da teflkil
edip Ankara'da flube aç›ld›ktan sonra, memur hüviyetini tafl›-
yan arkadafllar meseleye e¤ildik ve kanunun bu odalar› kurufl
flekli itibar›yla merkezin Ankara'da olmas› laz›m geldi¤ini dü-
flündük. Çünkü bir yandan kendi iç bünyesindeki ba¤lar› teflkil

ederken di¤er yandan mühendislik camias›yla bir bütün teflkil
etmek ve genelde de hükümetle bir diyalog içinde bulunmak
zorunlulu¤u vard›. Birtak›m mesleki konular, ihale gibi, flartna-
me gibi birtak›m teknik içerikli meseleler hükümetten kaynak-
lan›yordu ve hükümetin kararlar›yla yürümekteydi. Bu neden-
le bütün Odalar›n merkezi Ankara'dayken, bizim ‹stanbul'daki
arkadafllar›m›z›n "‹stanbul'da olsun" demelerini anlamak müm-
kün de¤ildi. Yetki, merkezin verdi¤i yetki çerçevesinde birta-
k›m temaslar› içerdi¤inden, flubenin fazla bir yetkisi yoktu ve
de Oda bünyesini etkileyecek bir faaliyeti yürütmek mümkün
de¤ildi. Onun için bizim bütün gayretimiz Oda merkezini An-
kara'ya getirmekti ve sonuçta ufak tefek bir tak›m sorunlar ol-
duysa da, ‹stanbul'da toplanan genel kurulda seçim sonunda
tüm organlarda çal›flacak olan arkadafllar Ankaral›lardan seçil-
di ve biz merkezi Ankara'ya tafl›d›k. Ama as›l olan mesleki ge-
liflmeyi sa¤lamakt›r bu ‹stanbul'da olur, Ankara'da olur fark et-
mez bilahare meslektafllar aras›nda bu olay›n sürtüflmeye dö-
nüflmesi iyi sonuç vermez düflüncesiyle, bütün odalar›n mer-
kezinin Ankara'da olmas› fleklinde bir yasa tadilat› yap›lmas›n›
sa¤lad›k ve mesele bitti."

Odan›n merkezi Ankara'ya al›nd›ktan sonra, flube yap›lan
ola¤anüstü genel kurul ile fesh ediliyor, 1959 y›l›nda bu kez
Oda Yönetim Kurulu üyesi olan NEMUTLU, 50'li y›llarda kimya
mühendislerinin endüstrinin içindeki konumlar› ve mesleki so-
runlar› konusunda flunlar› söylüyor:

""KKiimmyyaa  MMüühheennddiissllii¤¤ii  NNeeddiirr,,  NNee  ddee¤¤iillddiirr......??""
"Henüz Kimya Mühendisli¤i gerek e¤itim itibar›yla, gerekse

d›flar›da ülkenin endüstriyel bünyesinde yerini alamam›flt›, an-
lafl›lamam›flt›. Bu biraz da e¤itimden kaynaklanan bir durumdu.
Kimya Mühendisli¤i nedir, yetkileri nelerdir? Kimya mesle¤i ile
meflgul olan bir kimyagerler grubu var, onlar ne yaparlar? Li-
sans grubu var, onlar ne yaparlar? Mühendislik formasyonu gi-
rince birtak›m s›k›nt›lar do¤maya bafllad›. Kendi bünyemizdeki
farkl›l›klar üniversitelerdeki e¤itim programlar›ndan do¤uyordu
yani ad› mühendis ama gördü¤ü e¤itim mühendislik içeri¤inde
de¤ildi. Bu nedenle üniversitelerde planl› bir e¤itim yap›lmas›-
n› arzu ve ›srar ediyorduk. Ayr›ca Devlette mühendislere birta-
k›m haklar veriliyordu, bu haklardan kimya mühendisleri ve zi-
raat mühendisleri gibi kimi meslek gruplar› faydalanam›yordu.
10195 yevmiyeli teknik personel kararnamesi ç›km›flt›, orada
ayr›m yap›l›yordu. Bir y›ll›k tecrübesi olan inflaat mühendisine
yüz lira veriliyorsa, kimya mühendisine seksen lira gibi bir pa-
ra veriliyordu. Çünkü daha önce ortaya ç›km›fl mühendislik
tahsiline sahip kimseler, Türkiye 'de geliflmekte olan endüstri
dallar›nda yerlerini alm›fllard›. Mesela mühendislik dendi mi in-
san›n akl›na, inflaat mühendisli¤i geliyordu. Elektrik mühendi-
sine k›z bile vermezlerdi, ama kimya mühendisli¤i hepsinden

AAnn››llaarrllaa  OOttuuzz  YY››ll
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farkl›yd›. Kimya mühendisli¤i o tarihlerde gerek e¤itim eksikli-
¤i, gerekse kamuoyunun bilmemesi dolay›s›yla olmas› laz›m
gelen birçok hizmetlerde bulunam›yordu, bunlar di¤er mü-
hendislik dallar› aras›ndan iflgal edilmiflti."

Kurulufl y›llar›nda Oda'n›n gündemindeki sorunlardan biri
de Kimya Cemiyeti ile iliflkiler Kimyager-Kimya mühendisi ayr›-
m›n›n beraberinde getirdi¤i bir sorun bu. TMMOB yasas›n›n
Kimyagerlerin üye olmas›na izin vermemesi nedeniyle meslek
çevresinde oluflan huzursuzlu¤u Zeyyat Günter flöyle anlat›yor:

"Bizim mesle¤imiz yani kimyac›l›k - mühendislik demiyo-
rum - bir özellik arz ediyordu. Kimya mühendisleri meslekte
çok yeniydi, afla¤› yukar› yirmi senelik mazisi vard›. Ondan ön-
cekiler kimyager olarak mezun olmufllard›. Biz o zaman kim-
yagerlerin de mühendisler gibi Oda bünyesinde bulunmalar›n›
istedik. Ancak kanun mühendis diplomas› olanlar› kastetti¤i
için, kimyagerleri buraya almak imkan› olmad›. Oysa, bu kifliler
kimyager olup da bilfiil mühendislik yapan ve o zaman mühen-
dislik olmad›¤› için kimyager olan ve hepimizin hocas› olacak
mühendislerdi. Oda kuruldu¤u zaman, Cemiyeti kapatal›m
Oda kals›n gibi bir zihniyet ortaya ç›kt›, Kimyager-Kimya mü-
hendisi ayr›m› yap›ld› ve öyle anlar oldu ki Oda Cemiyeti, Ce-
miyet Oday› yok farz etti."

Bu konudaki duyarl›¤› 1955 y›l› yönetim kurulu kararlar›nda
da görmek mümkün. Hemen ilk toplant›larda "kimyagerlerin
de Odaya kay›t olabilmeleri için gerekli giriflimlerde bulunmak"
do¤rultusunda al›nm›fl kararlar var.

Bu tart›flmalar sürerken, Kimya Cemiyeti 'nce fiuray› Dev-
lette (Dan›fltay'da) Oda'n›n feshi için bir dava aç›l›yor. Dava ge-
rekçesine baz olan düflünceleri Nihat GENER flöyle aç›kl›yor.
"Öne sürülen tez iki nedene dayan›yordu: Birincisi içimizde
kimyagerlerin de olmas› nedeniyle meslek camias›n›n ikiye bö-
lünece¤i... ‹kincisi ise di¤er mühendislik gruplar› ile kimyan›n
ortak yanlar›n›n çok olmas›. Bu durumda biz onlar›n aras›nda
kayboluruz, haklar›m›z› savunamay›z, dolay›s› ile bir hüviyet
olarak eskiden beri var olan Kimya Cemiyeti çerçevesinde ör-
gütlenmeli ve Oda 'n›n d›fl›nda kalmal›y›z. Bu görüflte olanlar
müracaat ettiler, bu kanunun mesle¤i böldü¤ünü ve meslek le-
hine bir fley getirmedi¤ini savunarak, Oda'n›n feshini istediler".

Ancak Kimya Cemiyeti'nin bu davas› 1956'da Oda lehine
sonuçlan›yor. 60'l› y›llara gelindi¤inde, bu sorunlar›n bir ölçüde
gerilerde kald›¤› görülüyor. Selçuk GÜNEL, Kaz›m TURGAY,
Argun DA⁄CIO⁄LU, Müfit SANAN, Suat GÖKSALTIK, Adnan
TORGUL 1960-66 y›llar› aras›nda Oda Yönetimlerinde çal›flm›fl-
lar, Kimya Mühendisli¤i Dergisinde bu y›llarda yay›n hayat›na
bafll›yor.

"1962'de ç›kard›k 1. Say›y› ve yaz› toplamak için de göbe¤i-
mizden çatlad›k." diyor Müfit SANAN. Meslekler aras› çat›flma,
"2. s›n›f mühendis" muamelesiyle mücadele, TMMOB'ye karfl›
Odalar›n otonomisini sa¤lama çabalar›, bu y›llar›n gündemin-
deki ana konular ve ilk y›llardan itibaren var olan ortak bir ya-
k›nma: "maddi sorun nedeniyle yap›lamayan çal›flmalar, üyele-
rin destek ve ilgisinin yetersizli¤i..."

""HHeerr  fifieeyyiinn  BBaaflfl››  PPaarraa......””
"Amerikan Kimya Cemiyeti veya di¤er memleketlerdeki ce-

miyetlere özeniyorduk ama onlara benzemek için laz›m olan
unsurlar› bulam›yorduk. Oda'da çal›flan kiflilerin becerisi vard›
ama ortada bir aksiyon yoktu, Oda'y› önce güçlü hale getirmek
gerekiyordu. Bunun için de kanunu zorlad›k. Kimya branfl›nda
veya kimyan›n bulaflt›¤› endüstri dallar›nda hizmet vererek
Oda'ya aidat d›fl›nda kazanç sa¤layabilir miyiz diye düflündük.
Her fleyin bafl› para, para olmay›nca sayg›nl›k için laz›m gelen
ana unsur yok oluyor. Kanunun ne TMMOB'ne, ne de Odalara
bir ifle giriflme özerkli¤ini vermedi¤ini tesbit ettik. Özerklikten
kast›m flu: Kanunda bir ferdi kifli vard›r, bir de tüzel kifli. Tüzel
kifli de ferdi kifli gibi giriflimler yapar, ticaret yapabilir. O zaman
baflka bir yola baflvurduk, flirket kurmaya kalkt›k ve öyle bir flir-
ket de kuruldu. Amac›m›z birtak›m hizmetleri veren sayg›n bir
teflkilat oluflturmakt›, elde etti¤i kazançla da Oda takviye edile-
cekti. Ama amatörce bir flirketi kimseye fayda vermedi." fleklin-
de özetliyor Suat GÖKSALTIK döneminin maddi sorunlar›n› afl-
mak yolundaki giriflimlerini.

““ZZoorrllaa  GGüüzzeelllliikk  OOllmmaazz........””
Görüfl belirten hemen herkesin, bu durumun - mali s›k›n-

t›, üye deste¤i yetersizli¤i - nedenleri aras›nda gösterebildikle-
ri ortak noktalardan biri "zorunlu üyelik" konusu idi. S. GÖK-
SALTIK da zorunlu üyeli¤in "anlams›z ve suni bir fley" oldu¤u-
nu belirtti ama "burada bir haks›zl›k var, memleketimizde mes-
lek kurulufllar› afla¤›dan yukar›ya bir hareketi oluflturacak ol-
gunlukta düflünülmediler. Türkiye afliretten dönme bir millet-
tir," diyerek, tersine bir oluflumun güçlüklerine de de¤indi.

GÖKSALTIK'›n önerilerine gelince: "Prestij duyaca¤› bir tefl-
kilata yönelir bizim meslektafllar›m›z. Öyle enternasyonel der-
nekler var ki, adam rozetini tafl›makla iftihar ediyor. Kimya Mü-
hendislerinin de böyle bir bünyesi ortaya ç›karacak beceride
olmas› laz›m, yani bizim popülariteyle sayg›nl›k uyand›rmam›z
gerekiyor. Oysa flimdi kimya mühendisleri iflsizlikten k›vran›-
yorlar. Bugünkü yönetim kurullar›na neler öneriyorsunuz so-
rusuna gelelim. Gerçekçi olmak laz›m, Oday› sayg›n hale geti-
rebilmek için, bu yönetimlerin alt›nda tam gün çal›flacak kad-
rolar› oluflturmay› becermek laz›m, bu kadrolarda ancak hiz-
met vererek oluflur. Onun için mutlaka kamunun ihtiyac› olan
birtak›m hizmetleri; hakem hizmetleri, uyar›c› hizmetler (ör-
nek: bugün için çevre kirlili¤i konusu) ele almak laz›m. Bu do¤-
rultuda hizmet verirken ve karfl›l›¤›nda para al›rken sabit, yete-
nekli kadroyu tutmak laz›m. Yönetim kurullar›n›n muhakkak
daha vas›fl› kadrolardan birtak›m itmeler almay› kabul etmele-
ri flart, aksi halde Oday› toparlaman›n imkan› yok."

““YYöönneettiimm  OOttoorriitteessii  vvee  OOddaa””
Kaz›m TURGAY ise ele al›nan tüm konular› toparlayan gö-

rüfllerini flu flekilde dile getirdi: "Yönetim otoritelerinin devlet
olsun, veya olmas›n yapmakla yükümlü olduklar› hizmetlerin
tamam› ifa edemeyecekleri kaç›n›lmaz bir do¤rudur. Bu bir ge-
lir gider meselesidir, bir ihtiyaçlar› yoklama ve kollama mesele-
sidir. Yönetim otoritesinin, yönetti¤i kitlenin her iflini, her ihti-



yac›n› tümüyle yerine getirecek bir hizmet bloku içinde bulun-
mas› mümkün de¤ildir. Öyle ise yönetim otoritesinin yapama-
d›¤› hizmetleri görecek, yapacak baz› yan teflekküllere ihtiyaç
vard›r. Bunlar meslek teflekkülleri olur, sosyal teflekküller olur,
benzer birlikler fleklinde olabilir. Bunlar, flah›slar›n kitleye hiz-
met etmek için biraraya gelme al›flkanl›klar›n› sa¤lar. Bizim ala-
n›m›zda mesleklerimizin tarifleri çok yenidir, bir fley iyi tarif
edilemezse onun ne oldu¤u hakk›nda hükme varmak, hatta
buna ait projeler yapmak do¤ru mudur? Mesle¤in tarifini ar›yo-
ruz ve bugün de görüyoruz ki, bizim mesle¤imiz tarif edilmifl
de¤ildir. Kimya mühendisli¤i nerede bafllar, araflt›rmac›l›k ne-
dir, sanayi mühendisli¤i nedir? Bu sadece bizim sorunumuz
de¤il, geliflmekte olan ilmin, mesleklerin çok ihtisaslaflt›¤› bir
noktaya gelmesindendir. Meslek tarifini yapmak istiyorsak bir
grupland›rma yapmak laz›m -ama bu mutlak bir gerek de¤il-
bu noktadan yola ç›karsak 3458 numaral› kanun, kabaca Tür-
kiye'de mühendisleri tarif etmifl ve bu tarifi eksik görmüfller,
6254 say›l› kanunla, yukardan afla¤›ya diplomal›lar›n, bu diplo-
malar›n› nas›l kullanmalar› gerekti¤ini hükümet nezdinde
programlam›fllar. Benim anlatmaya çal›flt›¤›m yönetim otoritesi-
ne yard›m, yönetim otoritesinin kontrolünde kurulmufl yan te-
flekküllerle mi olur? Yönetim otoritesinin kuraca¤› teflekküller,
sadece yönetimin parças› olur. fiuraya geliyoruz : Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i yukardan afla¤›ya kurulmufl bir teflekkül-
dür, yukardan afla¤›ya kurulmufl bir teflekkülün baflar›s›, ancak
yukardan bask› ile olur. Bu kanun kimya mühendislerinin de
herhangi bir surette haberdar olduklar› bir haz›rl›k sonucunda
yap›lmam›flt›r. Kuruluflundan bu tarafa, yukar›n›n yani devletin
bask›s› ile yahut arzusu ile kurulmufl bulunan, iflleyen, hatta ifl-
lemek için gayret sarf eden Odalar, yaflayabilmek için devlete
karfl› mücadele vermifllerdir. Paradoks daha hayatlar› s›ras›nda
yürüye gelmifltir: Devlet'te çal›flan memurun paras›n› ben mi
ödeyeyim, yoksa sen mi ödersin, bu paray› ödemeyenlerden
icra ile mi tahsil ederiz gibi laflar söylemifliz. Baflka otoritenin
düflüncesiyle kurulmufl teflekküller, maddi olanaklar›n› o otori-
te vermedi¤i surette, sa¤lamakta çok zorluk çekerler. Bu genel
konuflmadan sonra bizim mesle¤imizde geçirdi¤imiz aflamala-
ra bakarsak, kimya mühendisleri, kimyagerlik, kimya lisans ta-
lebesi, ö¤reticiler, bir de flimdi yetiflen araflt›r›c›lar, maden mü-
hendisleri, petrol mühendisleri, seramik, hepsi bizim s›n›ftayd›,
sonra ayr›ld›lar. Peki ama bunlar›n örgütlenmeleri nas›l olacak-
t›r? Bir araya oturmakla, bir araya gelmekte fayda görenlerin bir
araya gelmesi ile.

Türkiye'de Kimya Cemiyeti ile kimya mühendisleri birtak›m
menfaat çat›flmalar›ndan ürküldü¤ü için karfl› karfl›ya gibi gö-
zükmüfltür, asl›nda böyle birfley yoktur. Ben flahsen 6254 nu-
maral› kanunun uygulanmas›nda t›pk› Mimar ve Mühendis
Odalar› yerine, "Kimyager, Mimar ve Mühendis Odalar›" deyimi-
ne taraftard›m. Yukardan afla¤›ya bir kanun o gün laz›md›, ama
bugün art›k serbestli¤i noktas›na gelinmifltir, yani bir adam›n
mesle¤ini icra edebilmesi için bir Odaya üye olmas› flart› kald›-
r›lm›flt›r. Meslek mensuplar› art›k bir arada yaflamak istiyorlarsa,

birbirlerinin dillerinden bir fley anl›yorlarsa, meslek olmak için
de¤il, ama örgütlenme sürecine girebiliyorlarsa hodri meydan...

Bizim dönemimize bak›ld›¤›nda, bugün konuflulan konula-
r›n o günlerde de tekrarland›¤›n› görüyoruz, kanun, mesul mü-
dürlük, asgari ücret, Oda talimatnamesi, Birlikle iliflkiler, d›fl te-
maslar, çocuklara staj yeri ve ifl bulmak, Kimya Derne¤i ile te-
mas, dergi, toplant›lar, paneller, fuarlar vb. Neticede, para top-
lamak için para sarfeden bir müessese olmufluz. Siz bugün
Oda olarak ne düflünmüflseniz, bizde iyi niyetlerle onu düflün-
müflüz. Peki biz niye buralarda idik? Bugün bunun cevab›n› ve-
rebilmek, ben yirmi sene önce flunu düflündüm, onun içinde
bunu yapt›m demek çok kolay bir ifl de¤il, somut vakalar› ya-
kalayam›yoruz. Eski raporlar›n tümünü inceledi¤imizde, söyle-
nebilecek her fleyin oldu¤unu görürüz. Söylenebilecek her fley
bu raporlarda var, asl›nda cümleleri de¤ifltire de¤ifltire yazm›-
fl›z. Mehmet Orhun 'un Osmanl›ca yazd›¤›n›, ben Yar› Türkçe
yazm›fl›m, benden sonraki de oturmufl, Ça¤atayca yazm›fl, bu-
gün bile ayn› laflar. Ne düflünmüflüz: Kimya mühendislerini bir
çat› alt›nda toplamak, meslek haklar›n› kanun nazar›nda sa-
vunmak. Bunun bir düflünce temeli yok. Daha do¤rusu biz dü-
flünce temelini araflt›rmam›fl›z."

Kimya mühendisli¤i e¤itiminin sorunlar›, e¤itim s›ras›nda ve
sonras›nda dil bilmenin tafl›d›¤› önem, sorumlu müdürlük gibi
konulara da tüm kat›lanlar de¤indi ve sohbetimiz, bu iliflkilerin
sürmesi ve yeni yönetimlere baflar› dilekleri ile noktaland›.
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Foto¤rafta Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Asuman
OKTAY ve görüflme olana¤› bulabildi¤imiz Oda
yöneticilerimiz görülmektedir. 

Adnan Hilmi TORGUL
Enis GÜRÜN
Argun DA⁄CIO⁄LU
Kaz›m TURGAY 
Suat GÖKSALTIK 
Nihat GENER 
Müfit SANAN



1188  EEkkiimm  11995544  

TMMOB ilk Genel Kurulunda Kimya Mühendisleri Odas›’n›n merkezi Ankara olarak kurulmas› karar› al›n›r.
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AArrflfliivvlleerriimmiizzddeenn  KKMMOO  TTaarriihhççeessii
SSUUNNUUfifi  
Bu say›m›zda gerek eski Oda Baflkanlar›n›n yaz›l› de¤erlendirmeleriyle gerekse yap›lan bir söyleflinin notlar›yla Oda’n›n 50

y›l›na elefltirel bir bak›fl› sunmaya çal›flt›k. Ancak, nesnel bir resim sa¤layarak, de¤erlendirmeyi üyelerimize b›rakman›n da gerekli
oldu¤unu düflündük. Bu amaçla faydalanabildi¤imiz kaynaklar oldukça k›s›tl› olsa da, Oda arflivlerinde bulunan dergimizin eski
say›lar› ve yönetim kurulu karar defterlerinden derledi¤imiz bir Oda tarihçesi oluflturmaya çal›flt›k. Faydaland›¤›m›z arfliv
kaynaklar›n›n yap›s› ve eksiklikleri nedeniyle bu tarihçede a¤›rl›kl› olarak Odam›z›n düzenlemifl oldu¤u ya da
gerçeklefltirilmesinde rol ald›¤› kongre ve sempozyum gibi etkinlikler yer almaktad›r. Yine Odam›zca yap›lan teknik okul,
seminer, konferans vb. etkinlikler ise okuyucumuzu tarih ve yaz› kalabal›¤›nda bo¤mamak amac›yla bilinçli olarak bu tarihçe
d›fl›nda tutulmufltur. Odam›z›n bilimsel ve teknik etkinliklerindeki 50 y›ll›k geliflimin bir k›sm›n› yans›tabilece¤i umuduyla
tarihçeyi de¤erlendirmenize sunuyoruz.

* * *

TTMMMMOOBB  GGeenneell  KKuurruull  TTuuttaannaakkllaarr››nnddaann……  1188  EEkkiimm  11995544
6- Kimya Mühendisleri Odas› Merkezi Ankara okundu. Bu arada Karabük A¤›r Sa-

nayi Mühendisleri ad›na Fahrettin Ergüvenç ve arkadafllar› taraf›ndan verilen ve bu isim
alt›nda çal›flan Mühendislerin bir odada toplanmas›ndaki faide ile hak ve menfaatleri-
nin sa¤lanmas›ndaki meslektafl menfaatlerinden bahseder önergeleri okundu. Söz alan
‹smail Bay›nd›r, bu branfl›n Türkiye’de 15 senelik mazisi oldu¤unu, ilk kuruluflta d›flar-
dan gelmifl olan elemanlar›n yerini bugün tamamen Türk mühendislerinin temin etmifl
bulunduklar›n›, makine, elektrik ve izabe mühendislerinin bir arada çal›flt›klar›n›, bu
meslektafllar›n ayr› ayr› muhtelif kollara ba¤lanmakla Ankara ve ‹stanbul’daki toplant›-
lara ifltirak edememeleri sebebiyle genel menfaatlerinin korunmas›na gerek di¤er hu-
suslara hadim olunamayaca¤›n› izah etti.

Mehmet Saliho¤lu bu tip oda teflkillerinin bir çok sanayi müesseseleri toplulu¤unu
ay›rmas› mahzurunu ileri sürdü. Kemal Sungu K›r›kkale’de de buna müflabih bir mevzuu
olaca¤›n› ve keza Edremit’te de yine bir Demir Çelik Sanayii teessüs edece¤ini, muhtelif
branfllar› ihtiva eden bu tip odalar›n faidelerinin yabanc› memleketlerde de tecrübe edil-
mifl oldu¤unu, gemi mühendisleri için yap›lan tefrikin bundan fark› olmad›¤› ricalar›n›n
desteklenmesini Umumi Hey’etten rica etti.

Cenan Sahir S›lan, Birli¤in gayesinin bir zümrenin hak ve menfaatlerinin korunmas›
bak›m›ndan rab›ta esas›na dayand›¤›n›, gemi mühendislerinin ayr› bir diploma ile mes-
lek sahibi olduklar›n›, diploma esas› üzerine bir tefrik yap›lmazsa odalara ayr›lmalar›n
çok kar›fl›k bir hal alaca¤›n› izah etti. Oya arz edilen ve kabul edilen kifayeti müzakere
takririnden sonra Fahrettin Ergüvenç Karabük’te 50’yi mütecaviz arkadafl bulunduklar›-
n›, kendisi elektrik mühendisi olarak Elektrik Odas›na faydal› olmakla beraber Kara-
bük’te kurulacak Demir Çelik Sanayii Odas›ndan daha nafii  olaca¤› hükmünde bulun-
du¤unu izah etti.

Ruhi Alkor teklifin kabulü halinde Odalar›n mahalli ifl icablar›na göre kurulmufl te-
flekküller olaca¤› ihtimalini ileri sürerek teklifin reddi istedi.

Müteflebbis Hey’et ad›na konuflan Tevfik Fikret Süer, Teklifin kanun ve talimatna-
me hükümlerine ayk›r› oldu¤unu, bu tip teflekküllerin kendi aralar›nda ayr› bir Birlik
olarak çal›flabileceklerini, bu Cem’iyetin oda olmas› gerekmedi¤ini izah etti. Mehmet
Saliho¤lu her müessesede ayr›l›klara sebeb olabilecek bu tip Odalara taraftar
olunamayaca¤›n› izah etti. Reis teklifi reye koydu, kabul edilmedi.

Kimya Mühendisleri Odas› müzakeresinde Fahrettin Ergüvenç, kimya mühendis-
lerinin ayr› bir kanunu var diye Odalara girmemesi gibi bir fikrin tashihini izah etti. Tür-
kiye Kimya Derne¤inde 600 kimya mühendisi oldu¤u halde 137 beyanname vermifl üye
gözüktü¤ünü, bunlar›n tashihini rica etti. Kimya Mühendisleri Odas›n›n kurulmas›
kabul edildi.



1166  OOccaakk  11995555
Kimya Mühendisleri Odas› ilk Genel Kurulu ‹stanbul’da Galatasaray Lisesi Amfisinde
toplan›r. Oda merkezinin ‹stanbul olmas›na karar verilir.

2233  OOccaakk    11995555
Kimya Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu ilk resmi toplant›s›n› Ankara’da yapar ve
afla¤›daki karar› al›r.

2277  MMaarrtt  11995555
Oda’n›n ilk Ola¤anüstü Genel Kurulu ‹stanbul’da toplan›r.

44  NNiissaann  11995555
Kimya Mühendisleri Odas› ‹lk Birlik Ola¤anüstü Genel Kuruluna kat›l›r. Birlik Birinci
Devre Çal›flma Raporu’nda Odalar›n üyeleriyle ilgili istatistik bilgiler yay›nlan›r.

2211  MMaarrtt  11995566
Kimya Mühendisleri Odas›n›n Ankara’da bir fiubesi kurulur.

2233  OOccaakk  11995588
Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda merkezin Ankara’ya nakli karar› al›n›r.
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‹dare Hey’eti toplant› Numara 1
Tarihi 23/1/1955
Kimya Mühendisleri Odas› ‹dare Het’eti vazife taksimi yapmak üzere Ankara’da ilk

resmi toplant›s›n› yapm›flt›r. Bu toplant›ya afla¤›da isimleri olan 6 ‹dare Hey’eti azas›
ifltirak etmifl ve Muhittin Ak›nc› mazeretine binaen ifltirak edememifltir.

Ayça Ertu¤rul, Noyan Turgut, Orhun Mehmet, Sipahi Fahir, Tamer Hadi
Tiryakio¤lu Bülent
Toplant› aç›lm›fl (saat 10.-) ve vazife taksimi için afla¤›daki karar toplant›ya ifltirak

edenlerin ittifak›yla al›nm›flt›r.
1- Baflkanl›¤a: Hadi Tamer
2- G. Sekreterli¤e: Ertu¤rul Ayça
3- Muhasebecili¤e: Muhittin Ak›nc›
Ertu¤rul Ayça Noyan Turgut Orhun Mehmet
Sipahi Fahir Tamer Hadi Bülent Tiryakio¤lu

2233  OOccaakk  11995555

11  ..  OOddaallaarr››nn  kkuurruullmmaass››  ::
6235 say›l› kanun gere¤ince Odalar Birli¤ine kay›t olmak mecburiyetinde bulunan bütün mühendis ve mimarlara ait Naf›a Vekâ-
letine tevdi edilmifl olan 5354 beyanname 93 dosya halinde tesellüm ve Odalar Birli¤i Birinci Umumi Hey’etinin tesisini kabul etti-
¤i 10 muhtelif meslek odas›na tefrik edilmifltir. Bu meyanda azalar›n münferit müracaatlar› devam etmifl keza Türk Yüksek Ziraat
Mühendisleri Birli¤inden ve Türkiye Ormanc›lar Cemiyetinden toplu olarak azalar›n›n bir k›sm›na ait beyannameler Birli¤e tevdi
edilmifltir. Bu ilk tadat ile Elektrik Mühendisleri 541, Gemi Mühendisleri 79, Harita ve Kadastro Mühendisleri 50, Kimya Mühendis-
leri 245, ‹nflaat Mühendisleri 18, Maden Mühendisleri 255, Makina Mühendisleri 863, Mimarlar 603, Orman Mühendisleri 605 ve Zi-
raat Mühendisleri 590 beyanname ve ayr›ca Odalar› belli olmayan 292 Mimar Mühendis ile vermifl olduklar› beyannamelerdeki be-
yanlar›ndan Birlik azas› olup olmad›klar›nda tereddüt edilmifl bulunan 19 beyanname ve ecnebi mühendislere ait 59 beyanname
ayr› ayr› dosyalara tefrik edilmifltir.
TMMOB’ye kay›tl› toplam mühendis (ve mimar) say›s›: 6822
Kimya Mühendisleri: 312 (23 kad›n, 289 erkek)
Diplomas› yurtd›fl›ndan olanlar: 266, yurtiçinden olanlar: 46
Serbest çal›flanlar: 47, memur olanlar: 265
Üniversitelerden mezunlar: 285, di¤er okullardan mezun olanlar: 27 (‹ki fakülte bitiren: 1) 
Bir lisan bilenler: 169, iki lisan bilenler: 73, ‹ki ila alt› lisan bilenler: 29
Doktoras› olanlar: 32
Ankara: 109, ‹stanbul: 122, Zonguldak: 22

TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  OOddaallaarr››
BBiirrllii¤¤ii BBiirriinnccii  DDeevvrree  ÇÇaall››flflmmaa
RRaappoorruu’’nnddaann……
((2200  EEkkiimm  11995544  --  44  NNiissaann  11995555))

... 15 Ocak Ziraat Mühendisleri
Ankara’da ve 16 Ocak Kimya
Mühendisleri ‹stanbul’da Oda Umumi
Hey’et toplant›lar› yap›lm›flt›r. Oda
Umumi Hey’etlerinin toplanma
yerlerinin tespiti Naf›a Vekâletine ve
müteakiben Birli¤e verilmifl olan
beyannamelerdeki mevcudun
ekseriyetinin bulundu¤u flehirde
yap›lmas› prensibi ile tayin edilmifltir.

44  NNiissaann  11995555

1166  OOccaakk  11995555



2277  OOccaakk  11995588

TMMOB 5. Genel Kurulu’nda Oda Yönetmeli¤i’nin de¤ifltirilerek Oda

merkezinin Ankara’da olmas› karar› al›n›r. Geçici bir madde ile ‹stan-

bul’da flube kurulmas› da kabul edilir.

2233  fifiuubbaatt  11995588

Kimya Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi kurulur.

99--1133  EEkkiimm  11996611

Türkiye Kimya Sanayii 1 Semineri ‹stanbul’da Odam›z taraf›ndan

düzenlenir.

OOccaakk  11996622

Kimya Mühendisli¤i Dergisi’nin ilk say›s› yay›nlan›r.
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OOccaakk  11996622  YY››ll::  11  SSaayy››::11

Kimya Mühendisli¤i Mecmuas› Ç›karken

Odam›z›n son Umumi Hey’etinde, çeflitli tenkitler aras›nda müstakil bir

neflir organ›na sahip olamay›fl›m›z da ehemmiyetle ele al›nm›fl, bilhassa Os-

man Kermen, Oda bir mecmua ç›kartmazsa kendisinin flahsen bu ifle teves-

sül edece¤ini ve bir dile¤in nas›l tahakkuk safhas›na sokulaca¤›n› gösterme-

ye çal›flt›¤›n› ileri sürmüflü. Bu tatl› ve fliddetli tenkidin gölgesinde neflriyat

konusunun üzerine e¤ilen ‹dare Hey’etimiz, uzun bir süredir umumi arzu

haline gelen, Oda taraf›ndan bir mecmua neflri hususunda prensip karar›-

na vard›.

Evvela bu mevzu için sarf yetkimizin bulunmay›fl› müflkülat› ile karfl›la-

fl›ld›. Birlik VIII. Umumi Hey’etinde, Birlik hissesinin ayda 3 liradan 2 liraya in-

dirilmesi, neflriyat fasl›na bu fark karfl›l›¤›n›n aktarma edilebilmesi imkan›n›

sa¤lad›¤›ndan, bu zorlu¤u bertaraf kolay oldu. ‹kinci ve büyük mes’ele, ya-

z› temini ve bunlar› iyi bir flekilde tasnif ve tertip ifliydi. Karar›m›z Temmuz

1961 de çal›flma bültenimizle meslekdafllar›m›za duyuruldu. ‹lk hamlede

20’ye yak›n telif ve tercüme makale geldi. Teflkil etti¤imiz Redaksiyon

Hey’eti, bu hammadde ile çal›flmaya giriflti. Üç ayda bir ç›kmas› kararlaflt›r›-

lan mecmuan›n önce, ilk say›s›n›n Ekim veya Kas›m 1961 de neflrini düflün-

müfltük, sonra ‹dare Hey’etimizce mevcut sarf imkanlar› ile yaln›z bir say›-

n›n ç›kar›lmas›, ikinci say›n›n bütün haz›rl›klar›n›n yap›lmas› ve bu haliyle

iflin, müteakip devre ‹dare Hey’etine devri daha uygun görüldü. Bu netice-

ye var›lmas›nda ilk nüshan›n Y›lbafl›nda neflri ve 4 say›n›n her y›l için bir cilt

teflkil etmesi arzusunun büyük tesiri oldu ve nihayet elinizdeki mecmua,

Redaksiyon Hey’etindeki arkadafllar›m›z›n gayret ve emekleri mahsulü

olarak ç›kar›labildi. ‹dare Hey’etimiz mecmua konusunda sizlerden ald›¤› ve

bekledi¤i kuvvetle, baflar› yolunda bulunmak ümit ve hazz› içindedir.

Sayg›lar›m›zla

TTMMMMOOBB..  KKiimmyyaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

77..  DDeevvrree  ‹‹ddaarree  HHeeyy’’eettii

TTMMMMOOBB  GGeenneell  KKuurruull  DDiivvaann  TTuuttaannaa¤¤››  //
2277..0011..11995588
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Beflinci Umumi Heyeti Kararlar›
KKAARRAARR  NNOO::  88
Kimya Mühendisleri Odas› Talimatnamesi
l.maddesinin afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmesine ve talimatnameye
muvakkat bir madde ilavesine
MMaaddddee  11
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kimya Mühendisleri Odas›’n›n merkezi
Ankara’d›r.
MMuuvvaakkkkaatt  MMaaddddee
Kimya Mühendisleri Odas›’n›n ‹stanbul’da
bir flubesi aç›l›r.

OOccaakk  11996622

2277  OOccaakk  11995588



OOccaakk  11996655
Odan›n kuruluflunun 10. y›l›nda, Kimya Mühendisli¤i Dergisinde ilk baflkan Hadi Tamer’in "ON YILI ANARKEN" bafll›kl› makalesi
yay›nlan›r. Bu yaz› burada yeniden verilmektedir.
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OONN  YYIILLII  AANNAARRKKEENN
Hadi H. Tamer
Odam›z bundan on y›l evvel 16 Ocak 1955 de ‹stanbul’da Galatasaray Li-

sesinde, yüzlerce maslekdafl›n kat›ld›¤›, hayli münakaflal› ve heyecanl› bir top-
lant› sonunda kurulmufltur. Aradan bu kadar zaman geçtikten ve o günlerin
mücadele, tart›flma, direnme ve gayretlerine çak daha sakin, daha müsama-
hal› bir bak›flla bakmak imkan›n› bulduktan sonra bile, kimya meslekleri men-
suplar›n› mühendislik camias› d›fl›nda tutmaya çabalayan meslekdafllar›m›z›n
beyhude davran›fllar›na mana vermek hâlâ kolay de¤ildir.

Hadi Tamer baflkan, Ertu¤rul Ayça katip üye, Muhiddin Ak›nc› muhasip
üye, Turgut Noyan, Mehmed Orhun, Fahir Sipahi, Bülant Tiryakio¤lu üye ol-
mak üzere görev bölümü yapan ilk ‹dare Heyeti mütevazi bir otel odas›nda
ifle bafllad›¤› s›rada mali iktidardan yoksun, kurulufl masraflar›n›n tabii ve za-
ruri heyulas›; muar›zlar›n›n Dan›fltayda aç›p büyük harcamalar yaparak sa-
vunduklar› davalar›n bask›s› alt›nda b›rak›lm›fl bir halde idi. Bununla beraber,
kendilerine verilmifl sorumluluklar›n önemini duyan bu öncüler, aralar›nda
hemen beliren de¤iflik yönlü görüfllere ra¤men, ayr› ayr› ve beraberce, her
biri kendi çap›nda ve anlad›¤› anlamda feragatli, cesur hamleler yapmaktan
geri kalmam›fllar, karfl›laflt›klar› türlü buhranlara, biraz sonra kendilerine kat›-
lan Fethi Arman’la beraber, baflar› ile gö¤üs germe¤i bilmifllerdir. 27 Mart 1955

de yine ‹stanbul’da yap›lan ilk ola¤anüstü umumi heyet 4 Nisan 1955 deki ilk birlik U. Heyeti, kurulufl krizleri içindeki Odam›-
z›n c›l›z da olsa sesini duyurmas›na vesile olmufltu. Selahattin Akyol, Vedat ‹lalan, Necati Nemutlu, Saim Saraco¤lu, Müfid Sa-
nan, ‹hsan Topalo¤lu, Kaz›m Turgay, Esad Yavuz ve arkadafllar› Ankara’da; Sâmân Akal›n (Barbaroso¤lu), Sabahat Baydur (Ay-
man), Fahri Çiçekda¤, Nedim Deniztekin, Medih Egemen, Nihad Gener, Osman Kermen, Orhan Mentefle, Haluk Talu ve arka-
dafllar› ‹stanbul’da Odan›n taazzuvu için fedakarca gayret sarfediyorlard›. Kimya mühendislerinin, di¤er meslek kollar›yla teda-
hül eder gibi görünen çok flümullü ifl alan› ve kimya mühendisli¤i kavram›n›n bir türlü anlafl›lamam›fl olmas› yan›nda, mesle¤e
yararl› olma konusunda ‹stanbul ve Ankara’da çal›flanlar aras›nda has›l olan yar›flma, büyük bir iyiniyetle harcanan bu emekler-
den umulan verimin al›nmas›n› genifl ölçüde engelliyordu. 21 Mart 1956 da Ankara’da kurulan flube de Oda ifllerinde ak›nc› gö-
revler almak heyecan›ndaki arkadafllar› tatmin etmedi ve maalesef 12 Ocak 1958 tarihine kadar süren lüzumsuz ve anlams›z
bir çekiflme; geliflme tempomuzu bir hayli yavafllatt›. Bunun meslekle ilgili bir çok f›rsatlar›n kaç›r›lmas› sonucunu verece¤i en-
diflesi her üyeyi sarmakta ve sinirli bir ortam yaratmakta idi.

23 Ocak 1958 deki ola¤anüstü U. Heyet toplant›s›nda merkezin Ankara’ya nakli karar› al›nmas›, 23 fiubat 1958 de ‹stanbul
fiubesinin kurulmas› Oda teflkilat›nda biran evvel görev almak ifltiyak›nda olanlar›n hiç olmazsa bir k›sm›n› tatmin etmifl ve ger-
gin havan›n yumuflamas›n› sa¤lam›flt›. Ancak, o tarihten itibaren Oda yeniden bir kurulufl havas›na, bir reorganizasyon devresi-
ne girmiflti.

Bu zaman kayb›n› kapatmak telafli içinde dozu kaç›r›lan tedbirler, huflunetle yap›lan hareketler k›r›c› olmufl, meslektafllar›n
bir k›sm›n›n bafllang›çtaki s›cak ilgisini kaybettirmifltir.

Aleyhteki bütün bu d›fl ve iç faktörlere ra¤men bu dava, belki umuldu¤u. özlendi¤i kadar h›zl› ve baflar›l› de¤il - fakat yine
de yürümüfl, Kimya Mühendisleri Odas› varl›¤›n› kamu oyuna türlü yollardan duyurma¤a muvaffak olmufltur. Bir zamanlar Bir-
lik camias›nda bile güçlükle farkedilen Odam›z, y›llar geçtikçe sesini yükseltmesini, lay›k oldu¤u yeri almas›n› bilmifl, s›rt s›rta
Birlik U. Heyeti riyaset divanlar›nda, U. Katipliklerinde komisyonlarda önemli görevlere getirilmifltir. Birli¤in en çetin problemle-
ri, en buhranl› meselelerinde sözüne güvenilir, mütaleas›na baflvurulur bir denge eleman› olmufltur.

Di¤er taraftan, asgari ücret talimatnamesini haz›rl›yan, sorumlu müdür yönetmeli¤inin düzenlenmesinde ön ayak olan oda-
m›z, bir taraftan da, Türkiye Kimya Sanayii Semineri, Uluslararas› Kimya Kitaplar› Sergisi, Kimya Lugati, Kimya Mühendisli¤i der-
gisi foto¤rafla Türkiye Kimya Sanayii Sergisi, befl y›ll›k plan karfl›s›nda Kimya Sanayiimizin durumunu tespit gibi hamleler yapm›fl,
gerek memlekete ve gerekse meslektafllara yararl› olabilmek gayreti içinde bulunmufltur.

Yar›n›n, Kimya Mühendislerini ve dolay›s›yla Kimya Mühendisleri Odas›n› bekleyen ifller pek çoktur. Art›k günlük endifleler-
den s›yr›larak gelece¤e yönelen faaliyetler yapman›n zaman› gelmifl ve hatta geçmektedir. Kurucular›n ait olduklar› kuflaklar›n
görev yapma takatlar› gelecek kuflaklara devrolacakt›r.

Bu mefl’alenin elden ele geçmesi, belki de¤iflik yollardan fakat daima ayn› hedeflere do¤ru yöneltilmesi flartt›r.
Ancak, flu bir kaç sat›rla k›sa tarihçesinden bahsetmek f›rsat›n› buldu¤umuz Odam›z›n, daima daha iyi imkanlarla geliflmesi

yararl› olmas› üyelerinin yak›n ilgisile orant›l›d›r.
Bu u¤urda, geçmifl y›llarda emek sarfetmifl olanlar› - yer darl›¤› yüzünden isimleri say›lam›yanlardan özür dileyerek- sayg›y-

la anarken, gelece¤e de birer örnek olacaklar›n› ümit ve temenni ederiz.
OOccaakk  11996655  ‹‹ssttaannbbuull
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1188--2200  HHaazziirraann  11996655
Kimya Mühendisli¤i Teknik Kongresi KMO taraf›ndan ‹mar ve
‹skan Bakanl›¤› salonlar›nda Ankara’da yap›l›r.

1144--1166  KKaass››mm  11996666
Türkiye Sanayi Kongresi, Odam›z›n da aralar›nda yer ald›¤›
TMMOB’nin ilgili birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin
baz› birimleri ve ilgili Bakanl›klar›n katk›lar› ile Ankara’da
gerçeklefltirilir. Kimya Mühendisli¤i Dergisinin 18. say›s›nda konu
ile ilgili bilgi bulunmaktad›r.

2244--2288  AArraall››kk  11996688
Türkiye Kimya Mühendisli¤i II. Teknik Kongresi Ankara’da
düzenlenir. Kongrede sunulan tebli¤ler Kimya Mühendisli¤i
Dergisinin 32. say›s›nda, aç›l›flta yap›lan konuflma-lar›n özeti ise 33.
say›s›nda yay›nlan›r. Kongre ile birlikte 24 Aral›k 1968 - 13 Ocak
1969 talihle-rinde I. Kimya Sanayii Sergisi düzenlenir.

1177--2222  KKaass››mm  11996699
Türkiye’de Kimya Sanayii. 2. Semineri ‹stanbul’da KMO ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan düzenlenir.

1199--2244  EEkkiimm  11997700
Kimya Mühendisli¤i III. Teknik Kongresi Ankara’da düzenlenir.
Kimya Mühendisli¤i Dergisinin 44. say›s› "Özel Say›" olarak bu
etkinli¤e ayr›l›r, tebli¤ler 44. ve izleyen say›larda yay›nland›¤› gibi,
kitap halinde de bas›l›r, Kongre ile birlikte 19 Ekim - 8 Kas›m 1970
tarihleri aras›nda II. Kimya Sanayi Sergisi aç›l›r.

1111--1166  AArraall››kk  11997722
Kimya Mühendisli¤i IV. Teknik Kongresi Ankara’da düzenlenir.
Sunulan tebli¤ler Derginin 56. ve izleyen say›lar›nda yay›nlan›r,
kongre ile birlikte 11-26 Aral›k 1972 tarihlerinde III. Kimya Sanayi
Sergisi gerçeklefltirilir.

33--88  EEyyllüüll  11997733
50. Y›l Sanayi Kongresi Ankara’da düzenlenir. Tebli¤ler ve
tart›flmalar kitap halinde bas›l›r. Kongre öncesinde A¤ustos
1973’te 15 gün süreyle aç›k kalan 50. Y›l Sanayi Sergisi
gerçeklefltirilir.

2222  HHaazziirraann  11997755
Ulusal Savafl Sanayi Kongresi Ankara’da gerçeklefltirilir. Makina
Mühendisleri Odas› ve T‹B ile ortaklafla düzenlenen kongrede
haz›rlanan "Ulusal Silah Sanayi Raporu" Kimya Mühendisli¤i
Dergisinin 71. say›s›nda yer alm›flt›r.

1177--2211  KKaass››mm  11997755
Sanayi Kongresi -75 ve Sanayi Sergisi -75 Ankara’da gerçeklefltirilir.
Odam›z taraf›ndan düzenlenen kongrede çeflitli konularda 21
tebli¤ sunulur. Tebli¤lerin özetleri Kimya Mühendisli¤i Dergisi'nin
74. say›s›nda yer alm›flt›r. Ayn› tarihlerde ‹stanbul fiubesi
taraf›ndan Kitap Sergisi/Kimya Mühendisli¤i, Kimya Teknolojisi ve
Kimya Sanayi etkinli¤i düzenlenir.

1199--2244  EEkkiimm  11997700

1144--1166  KKaass››mm  11996666
DDeerrggiimmiizz  1188..  SSaayy››ss››nnddaann  SSaannaayyii  KKoonnggrreessii  HHaabbeerrii

33--88  EEyyllüüll  11997733
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1166  OOccaakk  11995555

55--77  AArraall››kk  11997777
SSaannaayyii  KKoonnggrreessii    vvee  SSeerrggiissii

1166--2255  OOccaakk  11998800  --  2255..  YY››ll  KKuuttllaammaa

66--99  OOccaakk  11997766

III. Petrol Kongresi Ankara’da Türkiye Petrol Jeologlar› Derne¤i, Türkiye Jeofizikçiler

Derne¤i ve T‹B ile birlikte düzenlenir. 

33--55  KKaass››mm  11997766

I. Demir-Çelik Sanayi Kongresi Karabük’te KMO Zonguldak fiubesi, Metalurji Mühen-

disleri Odas› ve Karabük A¤›r Sanayi Mühendisleri Derne¤i taraf›ndan düzenlenir.

Kongreye iliflkin bilgi Kimya Mühendisli¤i Dergisinin 79. say›s›nda bulunmaktad›r.

1155--1199  KKaass››mm  11997766

Türkiye’de Kimya Sanayi ve Teknolojisi Kongresi ‹stanbul’da KMO ‹stanbul fiubesi

taraf›ndan düzenlenir. Kongre ile ilgili bilgi dergimizin 80. say›s›nda bulunmaktad›r.

55--77  AArraall››kk  11997777

Sanayi Kongresi -77 ve Sanayi Sergisi -77 TMMOB ad›na Odam›z taraf›ndan Anka-

ra’da düzenlenir. Kongre ve sergiye iliflkin bilgiler Kimya Mühendisli¤i Dergisinin 85.

say›s›nda bulunmaktad›r. Ayr›ca, kongrede sunulan tebli¤lerin baz›lar› derginin 87.

sayfas›nda yay›nlanm›flt›r.        

33--66  NNiissaann  11997788
Türkiye IV. Petrol Kongresi, Türkiye Petrol Je-
ologlar› Derne¤i, Türkiye Jeofizikçiler Derne¤i,
T‹B ve TMMOB ad›na Odam›z tara-f›ndan Anka-
ra’da düzenlenir. Kongrede, ayr›ca bir sergi de
aç›l›r, sunulan tebli¤ler kitap halinde yay›nlan›r.

66--88  AArraall››kk  11997788  
II. Demir-Çelik Sanayi Kongresi KMO Zonguldak
fiubesi ve Karabük A¤›r Sanayi Mühendisleri
Derne¤i'nce ortaklafla Karabük’te düzenlenir.
Kongrede, ayr›ca bir panel de yap›l›r. Kongreye
iliflkin bilgiler Kimya Mühendisli¤i Dergisi'nin 91.
say›s›nda bulunmaktad›r.

2255  fifiuubbaatt  11997799
KMO 25. Genel Kurulu’nda Çukurova, Kocaeli ve
Zonguldak fiubelerimiz Bölge Temsilcili¤i’ne dö-
nüfltürülür.

1166--2255  OOccaakk  11998800
25. Kurulufl Y›l› Sanayi Kongresi ve Sergisi Anka-
ra’da gerçeklefltirilir. 25. Kurulufl Y›l› kutlama ça-
l›flmalar› çerçevesinde düzenlenen kongre CO-
PISEE’nin program›na al›n›r. Kongreye Bulgaris-
tan ve Yunanistan Tek-nik Odalar› tebli¤lerle ka-
t›l›rlar. Konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi Kimya Mühen-
disli¤i Dergisi'nin 98. say›s›nda yer alm›flt›r.



1144  --1177  NNiissaann  11998800
Türkiye V. Petrol Kongresi Türkiye Petrol Jeologlar› Derne¤i, Türkiye Jeofizikçiler
Derne¤i, Jeoloji Mühendisleri Odas› ve Odam›z taraf›ndan Ankara’da düzenlenir.
Kongreye iliflkin bilgi Dergimizin 98. say›s›nda bulunmaktad›r.

1133  --1166  OOccaakk  11998811
Seramik Teknik Kongresi ve Sergisi, Odam›z ve Metalurji Mühendisleri Odas›
taraf›ndan ortaklafla Ankara’da düzenlenir. Kongre ve sergiye ilgi büyük olur. Sergiye
7 kurulufl kat›l›r.

AA¤¤uussttooss  11998811
12 Eylül 1980 darbesinden sonra yay›n›na ara veren Kimya Mühendisli¤i Dergisi 100.
say›s› ile yeniden yay›nlan›r. 

1122  --1144  NNiissaann  11998822
Türkiye VI. Petrol Kongresi Jeoloji Mühendisleri Odas›, Petrol Mühendisleri Odas›,
Türkiye Petrol Jeologlar› Derne¤i, Türkiye Jeofizikçiler Derne¤i ve Odam›z
taraf›ndan Ankara’da düzenlenir. Kongreye iliflkin bilgi dergimizin 101. say›s›nda
bulunmaktad›r.
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BBUU  SSAAYYIIDDAA
Kimya Mühendisli¤i dergisi, yaklafl›k bir y›ll›k aradan sonra yeniden yay›nlanma-

ya bafllad›. Bu kadar uzun ara verilmesinde, maliyet art›fllar›na karfl›l›k odan›n gelir
kaynaklar›ndaki daralman›n önemli bir pay› var. Daralma, esas olarak di¤er baz›
odalar› etkileyen proje onay›, kalite belgesi vb. mesleki denetim uygulamalar›n› or-
tadan kald›rmaya yönelik giriflimlerle ve gelir getirici çal›flmalarda görülen gerileme-
lerle ilgili. Öte yandan, üye ödentilerinin büyük bir bölümünün topland›¤› bir ban-
kadaki hesab›m›z, di¤er bankalarda ve ayn› bankan›n baflka flubelerinde böyle bir-
fley olmazken keyfi oldu¤u izlenimi verecek flekilde bloke edilmifl bulunuyor.

Ama bu kadar uzun ara verilmesine yol açan daha önemli neden, 1980 sonba-
har›ndan sonra, odalarda yürütülen çal›flmalarda görülen büyük düflüfl oldu. 12 Ey-
lül'den sonra odalar›n merkezleri ve kimi birimleri aç›k kal›rken, kimileri kapat›ld›;
bir süre sonra da kay›t ve muhasebe iflleri ile s›n›rl› çal›flma yapmalar› koflulu ile
aç›ld›. Bununla birlikte genel olarak «bilimsel - teknik - mesleki» çal›flmalar›n yasak-
lanmad›¤›, gerek resmi aç›klamalardan, gerekse uygulamalardan anlafl›lmaktad›r.
Ancak görülen odur ki, bu kapsamda yürütülmesi son derece gerekli olan ve öte-
denberi yürütülegelen çal›flmalar› yapmak konusunda da genel bir isteksizlik ya-
flanm›flt›r. Yavafl yavafl k›r›lmaya bafllad›¤›n› gözlemledi¤imiz bu isteksizli¤i yenmek,
ayd›n sorumlulu¤unun bir gere¤idir.

* * *
100. say›, «Kimya Sanayii Özel Say›s›» olarak haz›rland›. Bu say›da yer alan yaz›-

lardan ikisi - Say›larla Türkiye Kimya Sanayii ve Kimya Sanayiinde Durum De¤erlen-
dirmesi - do¤rudan odam›zda oluflturulmufl komisyonlar›n çal›flmalar› ile sa¤lanan
bir birikimi yans›t›yor.

Bu say›da, flimdiye de¤in yapt›¤›m›z çal›flmalar› yay›nlarken, sözkonusu çal›flma-
lardaki saptamalar›n, önerilerin art›k genifl ölçüde kabul gördü¤ünü, geliflen koflul-
lar›n y›llard›r ileri sürdü¤ümüz görüflleri «do¤ru» ç›kard›¤›n› gözlüyoruz. Ama ayn›
zamanda hangi çerçevede, hangi verili koflullarda do¤ruland›¤›m›z› saptamak, bizi
çal›flmalar›m›z›n içeri¤ine, ufkuna iliflkin yetersizlikleri de saptamaya götürmektedir.

Konuyu biraz daha açabilmek için, Odam›z›n Kimya Sanayii Komisyonu'nun Bir-
lik dergisinin Nisan say›s›nda yay›nlanan bir incelemesinden al›nt› yapmakta yarar
var. ‹nceleme elinizdeki dergide de tan›t›lan Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›n›n
«Kimya Sektör Araflt›rmas›» örne¤inden yola ç›k›yor. 

AA¤¤uussttooss  11998811
KKiimmyyaa  MMüühheennddiissllii¤¤ii  DDeerrggiissii  110000..  SSaayy››ss››



66  --1100  HHaazziirraann  11998833
Türkiye'de Mühendislik Hizmetleri Kongresi ve Sergisi, TMMOB ad›na Odam›z
taraf›ndan Ankara’da düzenlenir. Kongrede 23 tebli¤ sunulur ve sergiye 16 kurulufl
kat›l›r. Kongrede sunulan tebli¤lerin bir bolümü dergimizin 108. say›s›nda yer
almaktad›r.

1155--1199  NNiissaann  11998855
Seramik Teknik Kongresi ve Sergisi, Kimya Mühendisleri Odas› ve Metalurji
Mühendisleri Odas› taraf›ndan Ankara’da gerçeklefltirilir.

2255  MMaayy››ss  11998877
Do¤al Gaz Sempozyumu, KMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenir.

2244--2288  AA¤¤uussttooss  11998877
Seramik Teknik Kongresi ve Sergisi, ‹stanbul’da düzenlenir.

2233--2255  EEyyllüüll  11998877
Tekstil Kimyasallar›nda Geliflmeler Semineri, KMO Bursa ‹l Temsilcili¤i ve Makina
Mühendisleri Odas› Bursa Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan Bursa’da düzenlenir.
Kimyasallar›n tekstildeki yeri ve bu alanda dünyada görülen son geliflmeler
kat›l›mc›lara aktar›l›r.

2244--2266  EEkkiimm  11998888
Uluslararas› Do¤al Gaz Sempozyumu,  Ankara’da düzenlenir.

88--99  AArraall››kk  11998888
Tekstil Kimyasallar› Sempozyumu, KMO Bursa ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan Bursa’da gerçek-
lefltirilir.

1111--1155  EEkkiimm  11998899
Kauçuk ve Plastik Teknolojisindeki Yenilikler Semineri ve Sergisi,  KMO Bursa ‹l
Temsilcili¤i taraf›ndan Bursa’da düzenlenir.

1100--1144  AArraall››kk  11999900
4. Uluslararas› Seramik Teknik Kongresi ve Sergisi, ‹stanbul’da düzenlenir.

1199--2222  KKaass››mm  11999911
Madeni Ya¤lar Sempozyumu, Bursa’da düzenlenir.

2277  NNiissaann--11  MMaayy››ss  11999922
G›da Mühendisli¤i Kongresi, KMO Ege Bölge fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de
gerçeklefltirilir.

2200--2222  MMaayy››ss  11999933
III. Tekstil Boyalar›, Kimyasal Maddeleri ve Uygulamadaki Son Yenilikler
Sempozyumu, KMO Bursa fiubesi taraf›ndan Bursa’da gerçeklefltirilir.
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2244--2288  AA¤¤uussttooss  11998877
SSeerraammiikk  TTeekknniikk  KKoonnggrreessii    vvee  SSeerrggiissii

2233--2266  EEyyllüüll  11998877
TTeekkssttiill  KKiimmyyaassaallllaarr››nnddaa  GGeelliiflflmmeelleerr  SSeemmiinneerrii

1199--2222  KKaass››mm  11999911
MMaaddeennii  YYaa¤¤llaarr  SSeemmppooyyuummuu



1122  MMaayy››ss  11999944
KMO’nun içinde bulundu¤u mali durum
nedeniyle, Oda kaynaklar›n›n daha ras-
yonel kullan›lmas› gözetilerek Ankara
fiubesinin, Merkezin bulundu¤u mekana
tafl›nmas› karar› al›n›r.

1166--1177  KKaass››mm  11999955
Çimento Sempozyumu ve Sergisi, Kimya
Mühendisleri Odas› ve ‹nflaat Mühendis-
leri Odas› taraf›ndan ortaklafla Ankara’da
düzenlenir.

2222--2244  KKaass››mm  11999955
Boya, Vernik, Mürekkep ve Yard›mc›
Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi,
‹stanbul’da düzenlenir.

2277--2299  KKaass››mm  11999977
II. Uluslararas› Boya, Vernik, Mürekkep
ve Yard›mc› Maddeler Sanayi Kongresi ve
Sergisi, KMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan
‹stanbul’da düzenlenir.

44--66  AArraall››kk  11999977
Yang›n Sempozyumu ve Sergisi, KMO
Ankara fiubesi taraf›ndan Ankara’da ger-
çeklefltirilir.

77  fifiuubbaatt  11999988
"International Center for Applied Ter-
modynamics" (Uluslararas› Uygulamal›
Termodinamik Merkezi) kurulufluna ku-
rucu üye olarak kat›lma ve çal›flmalar
yapma karar› al›n›r.

1133--1155  EEkkiimm  11999999
Uluslararas› Ambalaj Kongresi ve Sergisi,
KMO Ege Bölge fiubesi taraf›ndan
‹zmir’de gerçeklefltirilir.
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1122  MMaayy››ss  11999944  2222--2244  KKaass››mm  11999955  --  BBooyyaa  9955  KKoonnggrreessii

2200  HHaazziirraann  11999977  --  DDoo¤¤aallggaazz  ‹‹ppttaall  KKaarraarr››

2200--2222  KKaass››mm  11999977  --  SSaabbuunn  --  YYaann  SSaann..  KKoonngg.. 1133--1155  EEkkiimm  11999999  --  AAmmbbaallaajj  KKoonnggrreessii

2299  MMaarrtt--22  NNiissaann  11999977
Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler Sempozyumu, KMO Bursa
fiubesi taraf›ndan Bursa’da düzenlenir.

2244--2266  NNiissaann  11999977
97 Ulusal Ambalaj Teknolojisi ve Yan Sanayi Kongresi ve Sergisi, KMO Ege Bölge
fiubesi taraf›ndan  ‹zmir’de düzenlenir.

2200  HHaazziirraann  11999977
TMMOB’nin do¤algaz iç tesisat projelendirme konusunda kimya mühendislerine de
yetki verilmesine olanak sa¤layan önceki döneme ait karar›n› iptal eden karar›
hakk›nda Dan›fltay’da iptal davas› aç›lmas› karar› al›n›r.

2200--2222  KKaass››mm  11999977
Sabun, Deterjan ve Yan Sanayileri Kongre ve Sergisi, Ankara’da düzenlenir.



1122--1155  MMaayy››ss  11999999
Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler Sempozyumu VII, KMO Bursa
fiubesi taraf›ndan  Bursa’da gerçeklefltirilir.

2211--2222  EEkkiimm  11999999
Türkiye’de Kömür Politikalar› ve Temiz Kömür Teknolojileri Sempozyumu, KMO ve
Maden Mühendisleri Odas› taraf›ndan ortaklafla olarak Ankara’da düzenlenir.

1111--1133  KKaass››mm  11999999
III. Uluslararas› Boya, Vernik, Mürekkep ve Yard›mc› Maddeler Sanayi Kongresi ve
Sergisi, KMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenir.

1188--2200  EEkkiimm  22000000
II. Uluslararas› Kat›l›ml› Sabun, Deterjan ve Yan Sanayileri Kongre ve Sergisi, KMO
Ankara fiubesi taraf›ndan Ankara’da düzenlenir.

1188--2211  EEkkiimm  22000000
Yang›n ve Güvenlik Kongresi ve Fuar›, KMO Bursa fiubesi taraf›ndan Bursa’da
gerçeklefltirilir.

1166--1188  MMaayy››ss  22000011
Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler Sempozyumu VIII, KMO Bursa
fiubesi taraf›ndan Bursa’da gerçeklefltirilir.

3300  MMaayy››ss--11  NNiissaann  22000011
Uluslararas› Ambalaj Kongresi ve Sergisi, KMO Ege Bölge fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de
gerçeklefltirilir.

2222--2244  KKaass››mm  22000011
IV. Uluslararas› Boya, Vernik, Mürekkep ve Yard›mc› Maddeler Sanayi Kongresi ve
Sergisi, KMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenir.

2266  HHaazziirraann  22000022
Petrol Sektöründe Dayat›lan Yasal Düzenlemeler Sempozyumu, Kimya Mühendisleri
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas› ve Petrol Mühendisleri Odas› ile birlikte Ankara’da
düzenlenir.

2266--2288  EEyyllüüll  22000022

1. Uluslararas› Kat›l›ml› Ka¤›t-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, KMO Ege Bölge fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de

gerçeklefltirilir.

3300  NNiissaann--22  MMaayy››ss  22000033

Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler Sempozyumu IX, KMO Bursa fiubesi taraf›ndan Bursa’da gerçeklefltirilir.

1111--1133  HHaazziirraann  22000033

II. Uluslararas› Kat›l›ml› Yang›n Sempozyumu ve Sergisi, KMO Ankara fiubesi taraf›ndan Ankara’da düzenlenir.
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1122--1155  MMaayy››ss  11999999
TTeekkssttiill  TTeekknnoolloojjii  vvee  KKiimmyyaass››nnddaakkii  SSoonn
GGeelliiflflmmeelleerr  SSeemmppoozzyyuummuu  VVIIII

2266--2288  EEyyllüüll  22000022
II..  UUlluussllaarraarraass››  KKaatt››ll››mmll››  KKaa¤¤››tt--KKaarrttoonn,,
MMüürreekkkkeepp,,  MMaattbbaaaa  SSeemmppoozzyyuummuu  vvee  SSeerrggiissii



33--66  AArraall››kk  22000033
III. Uluslararas› Ambalaj Kongresi ve Sergisi,  KMO Ege Bölge
fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de yap›l›r.

1155--1177  NNiissaann  22000044
V. Uluslararas› Boya, Vernik, Mürekkep ve Yard›mc› Maddeler
Sanayi Kongresi ve Sergisi, KMO ‹stanbul fiubesi taraf›ndan
‹stanbul’da düzenlenir.

2255--2277  KKaass››mm  22000044
Gübre ve Gübre Hammaddeleri Çal›fltay›, Kimya Mühendisleri
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas› ve Ziraat Mühendisleri Odas› ile
birlikte Diyarbak›r’da yap›l›r.

22--55  AArraall››kk  22000044
2. Uluslararas› Kat›l›ml› Ka¤›t-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempoz-
yumu ve Sergisi, KMO Ege Bölge fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de dü-
zenlenir.

2244--2266  MMaarrtt  22000055
Yap›larda Kimyasal Katk›lar (Beton ve Harç Katk›lar›) Sempozyum
ve Sergisi, KMO Ankara fiubesi taraf›ndan Ankara’da düzenlenir.

11--33  HHaazziirraann  22000055
Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler Sempozyumu
X, KMO Bursa fiubesi taraf›ndan Bursa’da düzenlenir.

1144--1155  EEkkiimm  22000055
Dünya G›da Günü Sempozyumu, Kimya Mühendisleri Odas›, G›da
Mühendisleri Odas› ve Ziraat Mühendisleri Odas› ile birlikte
Ankara’da yap›l›r.

1100--1122  KKaass››mm  22000055
Zeytinya¤› ve Pirinaya¤› Sempozyumu ve Sergisi, KMO Ege Bölge
fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de gerçeklefltirilir.

88--1111  AArraall››kk  22000055
IV. Uluslararas› Ambalaj Kongresi ve Sergisi, KMO Ege Bölge
fiubesi taraf›ndan ‹zmir’de gerçeklefltirilir.
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2255--2277  KKaass››mm  22000044
GGüübbrree  vvee  GGüübbrree  HHaammmmaaddddeelleerrii
ÇÇaall››flflttaayy››

2244--2266  MMaarrtt  22000055
YYaapp››llaarrddaa  KKiimmyyaassaall  KKaattkk››llaarr

SSeemmppooyyuummuu

1100--1122  KKaass››mm  22000055
ZZeeyyttiinnyyaa¤¤››  vvee  PPiirriinnaayyaa¤¤››  SSeemmppoozzyyuummuu

1144--1155  EEkkiimm  22000055
DDüünnyyaa  GG››ddaa  GGüünnüü  SSeemmppoozzyyuummuu
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Etkinliklerimiz
ETK‹NL‹KLER‹M‹ZDEN

• 24.06.2005 tarihinde TMMOB taraf›ndan yabanc› uyruklu
mühendislerin Odalara kay›tlar›nda karfl›lafl›lan s›k›nt›lar›n
çözümü amac›yla düzenlenen e¤itime kat›l›m sa¤land›.

• 07.07.2005 tarihinde TMMOB taraf›ndan düzenlenen Bilirki-
flilik E¤itimi'ne kat›l›m sa¤land›.

• 09.07.2005 tarihinde TMMOB Örgütlü¤ünün Gelifltirilmesi
Çal›flma Grubunun önerisi üzerine TMMOB ve Oda Yöne-
ticilerinin, TMMOB örgütlülü¤ünü tart›flt›klar› toplant›ya ka-
t›l›m sa¤land›.

• 13.07.2005 tarihinde Ankara Sanayi Odas› ve Türkiye Kimya
Sanayicileri Derne¤i ile ortak toplant› yap›ld›.

• 15.07.2005 tarihinde TMMOB taraf›ndan düzenlenen Bilirki-
flilik, Teknik Müflavirlik, Hakemlik, Eksperlik Atölye Çal›fl-
mas›na kat›l›m sa¤land›.

• 25.08.2005 tarihinde Eskiflehir Sanayi Odas› ziyaret edildi ve 
• Odalar›m›z›n olas› ortak çal›flma konu ve alanlar›n› be-

lirlemek üzere bir çal›flma grubu oluflturulmas›,
• Özellikle AB uyum sürecinde getirilen ve de¤ifltirilen

mevzuat konusunda,
• Meslek içi e¤itim ve yönetmelik uygulamalar›nda Kimya

Mühendisleri Odas›'n›n katk›s›,
• Kimyasal hammadde teminindeki, iflleme ve pazarlama

sorunlar›,
• Kimya Sanayi ve Ticaret sektörü durum ve geliflme

perspektifi,
• Kimya Mühendisleri Odas›'ndan beklentiler ve öneriler,

konular›nda görüflüldü ve Kimya Mühendisleri Odas› ile ça-
l›flmalar› hakk›nda bilgi verildi.

• 25.08.2005 tarihinde Eskiflehir fioförler Odas› ziyaret edildi.
LPG'li araç kullan›c›lar›n›n e¤itimlerinde Odam›z ile iflbirli¤i
yap›lmas› konusu görüflüldü.

• 05.09.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkilileri
ile, At›k Akü Tesislerine Verilecek Teknolojik Uygunluk Ra-
poru için Odam›z taraf›ndan haz›rlanan rapor format› ile il-
gili bir toplant› yap›ld›. Odam›z koordinatörlü¤ünde Çevre,
Makine ve Metalürji Mühendisleri Odalar› kat›l›m›yla verile-
cek raporlar›n kesin format› kararlaflt›r›ld›.  

• 22.09.2005 tarihinde ‹zmir'de düzenlenen Boya 2006'ya
do¤ru kokteyline kat›l›m sa¤land›.

• 23.09.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe
ziyaret edildi. Bakanl›k taraf›ndan yay›mlanan yönetmelik-
lerde Odam›z görüflünün al›nmas›n›n gereklili¤i belirtildi ve
Odam›z taraf›ndan düzenlenen Ambalaj Kongresi konusu
ile At›k Ya¤ Geri Kazan›m firmalar›n›n mevcut sorunlar› gö-
rüflüldü. 

• 08.10.2005 tarihinde “LPG Piyasas› Personelinin E¤itimi” ko-
nulu KMO Dan›flma Kurulu Toplant›s› yap›ld›.

• 09.10.2005 tarihinde TMMOB 3. Dan›flma Kurulu Toplant›s›-
na kat›l›m sa¤land›.

• 11.10.2005 tarihinde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü ziyaret edildi. ERAS-
MUS Program› ile ilgili bilgi edinildi. Üniversitelerde kadro-
lara geçifllerde Türkçe yay›n istenmesinin sa¤lanmas› ko-
nusunda görüfl bildirildi. Kimya Mühendisleri Odas› taraf›n-
dan bilimsel ve bülten olmak üzere iki ayr› dergi ç›kar›lma-
s›n›n gereklili¤i ve bilimsel derginin referans dergi olmas›-
n›n sa¤lanmas› konusunu görüflüldü.

• 11.10.2005 tarihinde Jeofizik, Maden ve Petrol Mühendisle-
ri Odalar› ile Odam›z taraf›ndan ortaklafla düzenlenecek
olan Jeotermal Kongresi düzenleme kurulu toplant›s›na
kat›l›m saland›.

• 13.10.2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü ziyaret edildi.

• 14-15.10. 2005 tarihlerinde TMMOB G›da Mühendisleri ve
Ziraat Mühendisleri Odalar› ile ortak Dünya G›da Günü
Sempozyumu düzenlendi. 

• 10-12.11.2005 tarihlerinde Ege Bölge fiubemiz taraf›ndan
düzenlenen Zeytinya¤› ve Pirinaya¤› Sempozyumu ve Ser-
gisi'ne kat›l›m sa¤land›.

• 25.11.2005 tarihinde Ankara'da yap›lan ve Boya firmalar›
temsilcilerinin kat›ld›¤› Boya Kongresi'ne Do¤ru Kokteyli'ne
kat›l›m sa¤land›.

• 26.11.2005 tarihinde TMMOB Ö¤renci Kurultay›'na ö¤renci
üyelerimiz ile kat›l›m sa¤land›. 

• Aral›k 2005 içinde de¤iflik tarihlerde kimya mühendisi mil-
letvekilleri ziyaret edilerek, 4703 Say›l› “Ürünlere ‹liflkin
Teknik Mevzuat›n Haz›rlanmas› Ve Uygulanmas›na Dair Ka-
nun” (Çerçeve Kanun) ve bununla ilgili uygulama yönetme-
liklerinde Kimya Mühendisleri Odas›n›n da görev üstlen-
mesi için destek istendi. Petrol ve enerji ile ilgili konularda
ürünlerin piyasa denetimini ile ilgili olarak Odam›z›n yapa-
bilecekleri konusunda bilgi verildi.

• 7.12.2005 tarihinde Çal›flma Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Baflka-
n› Faik ARSEVEN ve Baflkan Yard›mc›s› Zafer YAVUZARS-
LAN ziyaret edildi. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl
Teftifl Kurulu'nun sektör denetimleri sonucu haz›rlay›p, ki-
tapç›k haline getirdi¤i Proje Denetimi De¤erlendirme Ra-
porlar›ndan temin edildi. Ayr›ca yabanc› uyruklu mühen-
dislerin Oda'ya kay›tlar› s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar görü-
flüldü. 
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• 8-10 Aral›k 2005 tarihlerinde Ege Bölge fiubemiz taraf›ndan
düzenlenen 4. Ambalaj Kongresi ve Sergisi'ne kat›l›m sa¤-
land›.

• 16-17.12.2005 tarihinde TMMOB ad›na Makine Mühendisle-
ri Odas› yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen TMMOB Sanayi
Kongresi'nde stand aç›ld›.

• 18.12.2005 tarihinde yap›lan Trakya Bölge Temsilcili¤i Genel
Kurulu'na kat›l›m sa¤land›.

• 21-23.12.2005 tarihinde TMMOB ad›na Elektrik Mühendisle-
ri Odas› yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen TMMOB 5. Ener-
ji Sempozyumu'na kat›l›m sa¤land›.

• 20.12.2005 tarihinde, Sanayi Bakanl›¤› uzmanlar›n›n kat›l›-
m›yla bir toplant› yap›larak, Odam›z›n Sanayi Bakanl›¤› ça-
l›flmalar›na katk› koyabilece¤i konular, ifl birli¤i imkanlar› ve
AB uyum sürecinde kimyasal maddeler konusunda Sanayi
Bakanl›¤› sorumluluklar›n›n geniflletilmesi olas›l›¤› üzerinde
bilgi al›flveriflinde bulunuldu.

• 23.12.2005 tarihinde Sanayi Bakan› Müsteflar Yard›mc›s›
Kimya Mühendisi Say›n Yavuz CABBAR ile Oda - Bakanl›k
iliflkileri, Oda çal›flmalar›, ilkeler, program, olanaklar, akre-
ditasyon giriflimi (e¤itim, personel v.d.), Oda - Sanayi - Ba-
kanl›k iliflkileri, kapasite raporlar›na katk› yap›lmas›, 4703
Say›l› Yasa ile Piyasa Gözetim ve Denetimleri kapsam›nda
Oda'n›n yeri, Oda - AB uyum çal›flmalar›, serbest dolafl›m,
kimyasallar, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, AB Genel Sekreter-
li¤i, Akreditasyon Kurumu, EPDK, DTM ve di¤er bakanl›klar-
la iliflkilerin gelifltirilmesi ve Boya Kongresi'ne Sanayi Baka-
n› Say›n Ali COfiKUN'un davet edilmesi konular›n›n görü-
flüldü¤ü bir toplant› yap›ld›.

• 27.12.2005 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu Genel
Sekreteri Atakan BAfiTÜRK ile e¤itim ve personel akredi-
tasyonu konusunun görüflüldü¤ü bir toplant› yap›ld›.

• 28.12.2005 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yazar› ve Anka-
ra Temsilcisi Mustafa BALBAY ile gazetede etkinliklerimize
yer verilmesi konusunun görüflüldü¤ü bir toplant› yap›ld›.

• 30.12.2005 Türkiye genelinde, 31.08.2004 tarih ve 25569 sa-
y›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak 01.01.2005 tarihinde yü-
rürlü¤e giren “At›k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönet-
meli¤i” gere¤i akümülatörlerin geri kazan›m›n› yapan tesis-
lere verilecek lisans iznine esas olmak üzere, Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›'nca uzman kurulufl olarak belirlenen
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› koordinatörlü¤ünde,
Çevre, Makina ve Metalurji Mühendisleri Odalar› temsilcile-
ri taraf›ndan 16.09.2005-27.12.2005 tarihleri aras›nda yerin-
de yap›lan incelemeler sonucu, 16 tesis için teknolojik uy-
gunluk raporlar› haz›rlanm›fl ve Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›'na sunulmufltur.

• 17.01.2006 tarihinde Çevre ve Orman Bakan› Müsteflar Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Oda - Bakanl›k iliflki-
leri, Oda çal›flmalar›, ilkeler, program, olanaklar, akreditas-
yon giriflimi (e¤itim, personel v.d.), 4703 Say›l› Yasa ve Piya-
sa Gözetim ve Denetimleri kapsam›nda Oda'n›n yeri, Oda

- AB uyum çal›flmalar›, serbest dolafl›m, tehlikeli kimyasal-
lar›n tafl›nmas›, depolanmas› ile ilgili Oda'm›z›n katk› koya-
bilece¤i konular›n›n görüflüldü¤ü bir toplant› yap›ld›.

• 21.01.2006 tarihinde yap›lan Eskiflehir Bölge Temsilcili¤i Ge-
nel Kurulu'na kat›l›m sa¤land›.

• 21-22.01.2006 tarihlerinde yap›lan Ege Bölge fiubesi Genel
Kurulu'na kat›l›m sa¤land›.

• 28.01.2006 tarihinde, Kimya Mühendisli¤i Dergisi'nin 50. Y›l
Özel Say›s› olarak ç›kar›lacak olan 168. say›s› için geçmifl
dönem Oda Baflkanlar› ile toplant› yap›larak, kendi dönem-
leri ile ilgili de¤erlendirmeleri istendi.

• 28-29.01.2006 tarihinde yap›lan Güney Bölge fiubesi Genel
Kurulu'na kat›l›m sa¤land›.

• 30.01.2006 tarihinde Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ural AKBULUT ziyaret edildi. 

• 01.02.2006 tarihinde Ankara fiube ile ortak toplant› yap›ld›.
• TMMOB'nin, Kamu Çal›flan› Üyeler Çal›flma Grubu, G›da

Politikalar› Çal›flma Grubu, Özellefltirmelerin ve Sonuç-
lar›n›n Takibi Çal›flma Grubu, Enerji Çal›flma Grubu, Mes-
leki Davran›fl ‹lkeleri Komisyonu, Kentsel Araflt›rmalar için
Yap›lanma Oluflturma Komisyonu, Kentleflme ve Yerel
Yönetimler Çal›flma Grubu, TMMOB Örgütlülü¤ünün Gelifl-
tirilmesi Çal›flma Grubu, TMMOB Yönetmelikleri Üzerine
Çal›flma Grubu, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Çal›flma Grubu,
Boren Çal›flma Grubu, Nükleer Enerji Santralleri Çal›flma
Grubu, Çevre Politikalar› Çal›flma Grubu, Kamu ‹hale Yasas›
ve Yönetmelikleri Çal›flma Grubu, Alt›n ‹flletmecili¤i Çal›fl-
ma Grubu, LPG Piyasas› Kanunu ve Elektrik Piyasas›
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Çal›flma
Grubu, AB Sürecinin Meslek Alan›na Etkileri Çal›flma
Grubu, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Yasas› Çal›fl-
ma Grubu, Maz› Da¤› ve Fosfat Gerçe¤i Komisyonu, Petrol
Yasas› Çal›flma Grubu çal›flmalar›na kat›l›m sa¤land›.

• TMMOB 38. Ola¤an Genel Kurulu'nda karar al›nan Mühen-
dislik Mimarl›k Profil Araflt›rmas› ile ilgili olarak saha çal›fl-
mas›na bafllanm›flt›r. fiube ve Bölge Temsilciliklerimizde
anket çal›flmalar› devam etmektedir.

AAtt››kk  aakküü  ggeerrii  kkaazzaann››mm  tteessiiss  iinnlleemmeelleerriinnddee......



KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 8 Ekim  2005 tarihinde Ankara'da yap›lan “LPG Piyasas› Per-

sonelinin E¤itimi” gündemli KMO  Dan›flma Kurulu Toplant›-
s›na fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve   K›rflehir ‹l Temsil-
cimiz kat›ld›.

• 14-15 Ekim 2005 tarihlerinde TMMOB G›da, Ziraat Mühen-
disleri Odas› ve Odam›z taraf›ndan ortak düzenlenen “Dün-
ya G›da Günü 2005 Sempozyumu”na fiubemiz üyeleri ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz kat›ld›.

• 25 Kas›m 2005 tarihinde Hotel ‹çkale'de düzenlenen Boya
2006 Ankara Kokteyline Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bu
sektörde görev yapan üyelerimiz kat›ld›.

• 18 Aral›k 2005 tarihinde KMO Yönetim Kurulu taraf›ndan dü-
zenlenen Bütçe Komisyonu Toplant›s›na Sayman Üyemiz
kat›ld›.

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  VVEE  
DD‹‹⁄⁄EERR  PPLLAATTFFOORRMM  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 11 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen, TMMOB taraf›ndan des-

teklenen “Darbeciler Yarg›lans›n Demokrasi Mitingi”ne kat›-
l›nd›.

• 12 Eylül 2005 tarihinde Petrol-‹fl Sendikas›n›n düzenledi¤i ve
TMMOB taraf›ndan desteklenen TÜPRAfi ‹halesine yönelik
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› önünde yap›lan bas›n aç›kla-
mas›na kat›l›nd›.

• 8 Ekim 2005 tarihinde TMMOB taraf›ndan Ankara'da düzen-

lenen “Demokratik Türkiye ‹nsanca Yaflam Mitingi”ne üyele-
rimiz ve ö¤renci üyelerimiz ile birlikte kat›l›m sa¤land›.

• 9 Ekim 2005 tarihinde yap›lan TMMOB 38.Dönem 3.Dan›flma
Kurulu toplant›s›na fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz kat›ld›.

• 18-19 Kas›m 2005 tarihlerinde düzenlenen “TMMOB Mühen-
dislik E¤itimi Sempozyumu”na fiube Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz kat›ld›.

• 26 Kas›m 2005 tarihinde yap›lan TMMOB Ö¤renci Kurultay›-
na fiubemizden 50 Ö¤renci üyemiz ve Yönetim Kurulu üye-
lerimiz kat›ld›.

• 16-17 Aral›k 2005 tarihlerinde düzenlenen TMMOB Sanayi
Kongresine fiubemiz üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
kat›ld›.

• 17-18 Aral›k 2005 tarihinde KESK, D‹SK, TMMOB ve TTB tara-
f›ndan düzenlenen “Demokratik Türkiye Halk ‹çin Bütçe Mi-
tingi”ne Yönetim Kurulu Üyelerimiz, fiubemiz Üyeleri ve Ö¤-
renci Üyelerimiz kat›ld›.

• 21-23 Aral›k 2005 tarihlerinde düzenlenen V.Enerji Sempoz-
yumuna fiubemiz üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ka-
t›ld›.

DD‹‹⁄⁄EERR  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR
• 17 Eylül 2005 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mi-

marl›k Fakültesi'nde düzenlenen “Mezunlar Toplant›s›na”
fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz kat›ld›.

• Yap› Endüstri Merkezi taraf›ndan 21-25 Eylül 2005 tarihlerin-
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ANKARA fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

E⁄‹T‹MLER

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

TS-EN ISO 17025 Kapsam›nda Ölçüm Belirsizli¤i E¤itimi 29-30Eylül-1Ekim 2005 16

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel E¤itimi 17-18 Kas›m 2005 21

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel E¤itimi 19-20 Kas›m 2005 20

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri ‹ç Tetkikçi E¤itimi 22-23 Kas›m 2005 14

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri ‹ç Tetkikçi E¤itimi 26-27 Kas›m 2005 19

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel E¤itimi 10-11 Aral›k 2005 18 

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri ‹ç Tetkikçi E¤itimi 17-18 Aral›k 2005 13

TS-EN ISO 17025 Kapsam›nda Ölçüm Belirsizli¤i E¤itimi 26-28 Aral›k 2005 16

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel E¤itimi 04-05 fiubat 2006 17

Sorumlu Müdürlük Sertifika E¤itim Program› 13-15 fiubat 2006 35

DANIfiMA KURULLARI

DDAANNIIfifiMMAA  KKUURRUULLUU  GGÜÜNNDDEEMM‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII
KMO Ankara fiube çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi ve 24 Kas›m 2005 35
KMO 50.Y›l Etkinliklerinin Görüflülmesi
KMO Ankara fiube 20.Dönem Ola¤an Genel Kurulu 09 fiubat 2006 50
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de Ankara Alt›npark'da düzenlenen “Yap› 2005 Ankara Fu-
ar›”nda Oda ad›na stand aç›ld›.

• 26 Eylül 2005 tarihinde Odam›z Üyesi MTA Genel Müdürü
Say›n Mehmet ÜZER fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz tara-
f›ndan ziyaret edildi.

• 2 Kas›m 2005 tarihinde fiube Baflkan›m›z Mehmet BESLEME
Kanal B'de Tehlikeli Kimyasallar ile ilgili yay›nlanan programa
konuflmac› olarak kat›ld›.

• fiubemiz bünyesindeki Genç Kimya Mühendisli¤i Komisyo-
nu çal›flmalar› kapsam›nda 3-11 Ekim 2005 tarihleri aras›nda
Ankara'daki Üniversitelerdeki Kimya Mühendisli¤i Bölümle-
rinde 2 fler gün olmak üzere Odam›z› ve Genç Kimya Mü-
hendisleri Komisyonu çal›flmalar›n› tan›tmak üzere stand
aç›larak, ö¤renci üye kay›tlar› gerçeklefltirildi.

• fiubemiz bünyesindeki Genç Kimya Mühendisli¤i Komisyo-
nu çal›flmalar› kapsam›nda 12 Kas›m 2005 tarihinde ö¤renci-
lerin tan›flma ve dayan›flmas›n› sa¤lamak amac› ile de Oda
mekan›nda Ö¤renci Kokteyli düzenlendi.

• 22-23 Kas›m 2005 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Kimya
Mühendisli¤i Bölümü ve Genç Kimya Mühendisleri Klü-
bü'nün ortaklafla düzenledikleri “I. Kimya Mühendisli¤i Kari-
yer Günleri”ne Üniversitenin daveti üzerine fiubemiz ad›na
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS ve fiubemiz
Genç Kimya Mühendisleri Komisyonu Üyeleri Turgay YIL-
MAZ ve Gökçe AVCIO⁄LU kat›ld›.

• 2 Aral›k 2005 tarihinde TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merke-
zi taraf›ndan Ankara'da düzenlenen Türkiye'de Bitkisel ve
At›k /Hayvansal Ya¤lardan Biyodizel Üretiminde Durum Sap-
tanmas› konulu toplant›ya fiubemiz üyeleri kat›ld›.

• Odam›z›n 50.Y›l› nedeniyle 28 Aral›k 2005 tarihinde Vedat
Dalokay Kokteyl salonunda düzenlenen ve üyelerimizin ka-
t›ld›¤›  50.Y›l Kokteylinde  Meslekte 50 ve 40 y›l›n› dolduran
üyelerimize, Odam›z›n ve fiubemizin kuruluflundan bugüne
kadar Baflkanl›k yapm›fl olan üyelerimize ve Oda çal›flmala-
r›na katk›da bulunan üyelerimize plaketleri verildi.

• KMO Ankara fiube 20. Ola¤an Genel Kurulu 18-19 fiubat
2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu
görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:
Baflkan Mehmet BESLEME 
II.Baflkan Necdet ÇUBUK
Sekreter Üye Sevilay MEK‹K
Sayman Üye Timur ÖZHAN 
Üye ‹brahim AKYÜREK
Üye Osman ÖZGÜN
Üye Bektafl KILIÇ

YYAAYYIINNLLAARRIIMMIIZZ
KMO Ankara fiube 19.Dönem Yönetim Kurulu olarak görev sü-
remiz boyunca düzenledi¤imiz etkinliklerden yay›n haline ge-
tirdi¤imiz;
• Yang›n ve Kimya Mühendisli¤i Paneli
• Bor ve Yak›t Hücreleri Paneli 
• Sürdürülebilir Biyokütle Enerjisi Söyleflisi

• Alternatif Enerji Kaynaklar› ve Türkiye Paneli 

• Yap›larda Kimyasal Katk›lar Sempozyumu Paneli

Kitaplar›n› isteyen üyelerimiz fiubemizden temin edebilirler.

TTMMMMOOBB  KKiimmyyaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  AAnnkkaarraa  fifiuubbeessii  

2222..  OOddaa  GGeenneell  KKuurruulluu’’nnddaa  2288  fifiuubbaatt  11997766  ttaarriihhiinnddee  kkuurruullmmuuflfl--

ttuurr..  2222..DDöönneemm  KKMMOO  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ttaarraaff››nnddaann  aattaannaann  KKMMOO

AAnnkkaarraa  fifiuubbee  YYöönneettiimm  KKuurruulluu

Baflkan Ali ÇULFAZ

II. Baflkan Serpil GÜVENÇ

Yazman Üye Faruk AKTUZLU

Sayman Üye Gültekin YILDIZ

Üye Ömer KULEL‹ 

Üye Süleyman ÖZKAPLAN

Üye Gökhan SUNGUR
11..OOllaa¤¤aann  GGeenneell  KKuurruull  11997788

Baflkan Faruk AKTUZLU

II.Baflkan Ömer KULEL‹

Yazman Üye Zerrin GÜVEN

Sayman Üye Muzaffer SÖNMEZ

Üye Bülent ATAMER

Üye Zafer E.KÜRÜM

Üye Gökhan SUNGUR
11997799--11998800

Baflkan Faruk AKTUZLU
11998822--11998833

Baflkan Faruk AKTUZLU
11998844--11998855

Baflkan Serdar AKYÜZ
11998866--11998877

Baflkan Nilgün ERCAN
11998888--11998899

Baflkan Nilgün ERCAN
11999900--11999911

Baflkan Turhan ÇAKAR - Ayfer E⁄‹LMEZ
11999922

Baflkan Taylan ATALAY

Mustafa GÜÇLÜTÜRK

Kemal KÜLEGE
11999933

Baflkan Hasan KÜÇÜK
11999944--11999955

Baflkan Hasan KÜÇÜK
11999966--11999977

Baflkan Zuhal YAZICI
11999988--11999999

Baflkan Timur ÖZHAN

Yavuz BERBER
22000000--22000011

Baflkan S.Ferda MUTLU
22000022--22000033

Baflkan S.Ferda MUTLU



KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• KMO Dan›flma kuruluna kat›l›nd›.
• 10-11-12  Kas›m 2005 tarihlerinde KMO Ege Bölgesi taraf›n-

dan düzenleyen Zeytin Ya¤› ve Prina Ya¤› Sempozyumuna
kat›l›nd›.

• 8-9-10-11 Aral›k 2005 tarihlerinde KMO Ege Bölgesi taraf›n-
dan düzenlenen 4. Ambalaj Kongresine kat›l›nd›.

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 5 Haziran 2005 Dünya Çevre  Günü nedeniyle ‹KK' n›n dü-

zenledi¤i bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›.
• 18 Temmuz 2005 tarihinde ‹KK' n›n düzenledi¤i “2B Arazile-

rinden Elinizi Çekin ”bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›.
• 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da gerçekleflen “TMMOB Mi-

tingine” kat›l›nd›.
• 15/10/2005 tarihinde fiubemiz, Ziraat Mühendisleri Odas› ve

G›da Mühendisleri Odas›, Dünya G›da Günü nedeniyle bas›n
aç›klamas› yap›ld›.

• 5 Ocak 2006'da Bursa Çal› Belediyesinde Özay Gruba ait
Fabrika'da yaflanan ve 5 kad›n iflçinin ölümüne neden olan
fabrika yang›n› ile ilgili ‹KK'n›n düzenledi¤i bas›n aç›klamas›-
na kat›l›nd›.

BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII
• 9/06/2005 tarihinde fiube Baflkan›m›z Vahap S›nmaz'›n görev-

den al›nmas› nedeniyle KMO II.Baflkan› Hasan Küçük'ün de
kat›ld›¤› KESK-TÜM BEL SEN ile ortak bas›n aç›klamas› yap›ld›.

• 11/10/2005 tarihinde KESK- TÜM BEL SEN ile do¤algaz yan-

g›n› ile ilgili bas›n aç›klamas› yap›ld›.

• 11/11/2005 tarihinde “Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›

Hikmet fiahin'in Demokrasi Anlay›fl›” konusunda bas›n aç›k-

lamas› yap›ld›.

• 30/11/2005 tarihinde “Kirletti¤imiz Uluda¤ ve ‹çme Sular›

Kaynaklar›m›zdaki At›k Su Sorunu” konusunda bas›n aç›kla-

mas› yap›ld›.

DD‹‹⁄⁄EERR

• Temmuz ay›nda Haber Bülteni yay›nland›.

• 21-23 Eylül 2005 tarihlerinde ”Avrupa Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i”

toplant›lar›na gözlemci üye olarak kat›l›nd›.

• 3 Aral›k 2005 tarihinde Geleneksel Gecemiz yap›ld›.

• Aral›k ay› Haber Bülteni yay›nland›.

• KMO Bursa fiube 9. Ola¤an Genel Kurulu 18-19 fiubat 2006

tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu görev

da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Vahap SINMAZ

II. Baflkan Hale Nur OYMAK 

Sekreter Üye Meral ÇOBAN 

Sayman Üye Ahmet ÇALIfiKAN

Üye Gülden KUTLUATA 

Üye fiafak AKDEM‹R 

Üye Ayfle DOLAR 

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

72

BURSA fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

KONGRE /SEMPOZYUMLAR

SSEEMMPPOOZZYYUUMM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII
X.Tekstil Teknolojisi ve Kimyas›ndaki Son Geliflmeler 1-2-3 Haziran 2005 350

E⁄‹T‹MLER

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII
T›bbi At›klar Teknik Okulu 8-9-10 Aral›k 2005 7

PANEL/SÖYLEY‹fiLER

PPAANNEELL//SSÖÖYYLLEEYY‹‹fifi PPAANNEELL‹‹SSTTLLEERR TTAARR‹‹HH‹‹ ‹‹ZZLLEEYY‹‹CC‹‹
Uluda¤ Milli Park›'n›n Çevre Sorunlar› 
“Su Kaynaklar›n›n Kirlili¤i” VAHAP SINMAZ 28 Ocak 2006 97

DANIfiMA KURULLARI

DDAANNIIfifiMMAA  KKUURRUULLUU  GGÜÜNNDDEEMM‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII
8. Dönem Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi ve 
9.Dönem Çal›flma Önerileri 19 Kas›m 2005 11
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TTMMMMOOBB  VVee  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM

• 08 Ekim 2005 tarihinde “Ücret yetersizli¤i ve dengesizli¤i-

ni yaflayan, çal›flma alanlar› yok edilen kamuda çal›flan mü-

hendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n, iflsiz mühendis, mi-

mar ve flehir planc›lar›n›n, giderek yoksullaflan ücretli çal›-

flan üyelerimizin, emekli meslekdafllar›m›z›n sorunlar›n›

ülke gündemine tafl›mak amac›yla yap›lan TMMOB Mitin-

gine, Gürel N‹fiL‹, Hayri BALTACIO⁄LU, Orhan-Emel SOY-

DAN, ‹rfan ‹NAN, Sibel GÜRLER, Ramazan GÖK,  Duygu

POLAT,Cano Can OKYAY, Ersin GÖL, Leyla KAHYA, Asl›

KELEfi, Ozan AKGÜN kat›lm›fllard›r.

• 09 Ekim  2005 tarihinde TMMOB  38. Dönem Dan›flma Ku-

rulu toplant›s›na Gürel N‹fiL‹, Hayri BALTACIO⁄LU, Orhan

SOYDAN kat›lm›flt›r.

KKAATTIILLDDII⁄⁄IIMMIIZZ    BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII

• 14 Temmuz 2005 “TMMOB, ‹nciralt›'nda Çevresel Ve Ta-

r›msal De¤erlerin Korunmas›ndan Yanad›r,”

• 28 Eylül 2005 “Üreterek Büyüyen ve Paylaflarak Geliflen Bir

Ülkede ‹nsanca ve Bar›fl ‹çinde Yaflamak ‹çin 8 Ekimde An-
kara'da ‘TMMOB Mitingi’nde Bulufluyoruz.”

• 26 Ekim 2005 “Yaflanan Depremler ile ‹lgili Kentimizde Ne-
ler Yap›lmal›?”

• 17 Kas›m 2005 “Dün Susurluk, Bugün fiemdinli, Yar›n Ne-
resi?”

RREESSMM‹‹,,  DDEEMMEEKKRROOTT‹‹KK  KK‹‹TTLLEE  ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹  ‹‹LLEE  ‹‹LLGG‹‹LL‹‹
TTOOPPLLAANNTTIILLAARR  VVEE  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARR
• A¤ustos ay›nda gerçekleflen Olimpiyatlardan sonra dünya-

n›n en büyük spor organizasyonu olan 23. Univesiade
2005 in orginizasyonunun tan›t›m› amac›yla ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesinin verdi¤i birifing, tan›t›m gezisi ve bu bü-
yük etkinli¤e Gürel N‹fiL‹ kat›lm›flt›r.

• 25.10.2005 tarihinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin “Say-
g›yla Attila ‹LHAN” konulu etkinli¤e Gürel N‹fiL‹ kat›lm›flt›r.

• 05.01.2006 tarihinde TSE nin Hilton da gerçeklefltirdi¤i 18.
Ambalaj Yar›flmas› Ödül Törenine ve daha öncesinde de
22  Hazirandaki yar›flmaya jüri üyesi olarak Gürel N‹fiL‹ ka-
t›lm›flt›r.

EGE BÖLGE fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII
Do¤algaz ve LPG Kullan›m›nda Personel Teknik E¤itimi 25 Temmuz 2005 10
HACCP E¤itimi 24 Eylül - 01 Ekim 2005 (2 gün) 10
GMP (‹yi Üretim Uygulamalar›) Hijyen & Sanitasyon E¤itimi 15 Ekim 2005 3
LPG Tanker fiöförleri E¤itimi 27 Ocak 2006 6

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

KKOONNGGRREE  //SSEEMMPPOOZZYYUUMM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

Zeytinya¤› ve Pirina Ya¤› Sempozyum ve Sergisi 08-10 Kas›m 2005 260

IV. Uluslararas› Ambalaj Kongresi ve Sergisi 08-11 Aral›k 2005 295

PPAANNEELL//SSÖÖYYLLEEfifi‹‹  KKOONNUUSSUU PPAANNEELL‹‹SSTTLLEERR TTAARR‹‹HH‹‹ ‹‹ZZLLEEYY‹‹CC‹‹  SSAAYYIISSII
Ebru Sanat› ve Uygulamalar› Nedim SÖNMEZ 13 Ekim 2005 16
Tekstil ve Kimya Fikri Çifçi (Kimya Mühendisi) 19 Ocak 2006

DDAANNIIfifiMMAA  KKUURRUULLUU  GGÜÜNNDDEEMM‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹ ‹‹ZZLLEEYY‹‹CC‹‹  SSAAYYIISSII
fiube Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi 02 Temmuz 2005 11
fiube Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi 26 Kas›m 2005 11
fiube Genel Kuruluna Haz›rl›k 17 Aral›k 2005 11

DANIfiMA KURULU

PANELLER/SÖYLEfi‹LER

E⁄‹T‹MLER



• ‹MOP toplant› ve bas›n aç›klamalar›na büyük ço¤unlukla
kat›l›narak destek verilmifltir.

• Küresel Is›nma Grubunun toplant› ve bas›n aç›klamalar›na
büyük ço¤unlukla kat›l›narak destek verilmifltir.

• Alliona Sular Alt›nda Kalmas›n Platformunun toplant› ve
bas›n aç›klamalar›na büyük ço¤unlukla kat›l›narak destek
verilmifltir.

• Yeni kurulan EGEÇEP (Ege Çevre Platformu), toplant›lar›na
Odam›z› temsilen Ertu¤rul BARKA görevlendirilmifl ve dü-
zenli kat›l›m sa¤layarak destek vermektedir.

• Emek Platformu, KESK ve TÜRK-‹fi'in toplant› ve bas›n aç›k-
lamalar›n›n bir k›sm›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

• TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan
oluflturulan Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizma' ya Hay›r
Platformu'na destek verilmifltir.

• Yerel Gündem 21 toplant›lar›na ve bas›n aç›klamalar›na
Mustafa DEM‹RC‹O⁄LU, daha sonra da Ertu¤rul BARKA
kat›lm›flt›r.

• ‹zmir-Bergama, Eflme, Sivrihisar Elele Hareketi toplant›lar›-
na ve bas›n aç›klamalar›na kat›l›m sa¤lanm›fl, Haziran 2005
tarihinden buyana Elele Hareketi Sekreteryas› Kimya Mü-
hendisleri Odas› Ege fiubesi'ne verilmifl, sözcülü¤ünü
Üyemiz Ertu¤rul BARKA baflar› ile sürdürmektedir.

• 05 Haziran 2005 Dünya Gününde Bergama Çamköy'e gidil-
mifl, maalesef otobüslerimiz ve kat›l›mc›lar›m›z tafll› yu-
murtal› sald›r›ya u¤ram›fllard›r.
Yerel Köylülerin konuflmalar›, Mo¤ollar, hukukçular›m›z›n
son geliflmelerle ilgili bilgilendirmeleri, Grup Umuda Ezgi,
üniversitelerden akademisyenlerin bilgilendirilmesi, yerel
müzik gruplar›n›n dinletilerinden oluflan programa kat›l›m
büyük olmufltur.

• 09.06.2005 tarihinde Bergama Çevre Platformu Bu konuyla
ilgili bas›n aç›klamas› yapm›flt›r.

KKOONNGGRREE,,  FFUUAARR  vvee  SSEEMM‹‹NNEERRLLEERREE  KKAATTIILLIIMM  
• 26-29 May›s 2005 tarihlerinde yap›lan ‹zmir Plastik Ve Am-

balaj Fuar›'na kat›l›m sa¤lanm›fl,ve KMO ad›na stand aç›l-
m›flt›r.

• 9-10 Haziran 2005 tarihinde Ege Ünv. Günefl Enerjisi
Ens.nün düzenledi¤i IV. Yenilenebilir Enerji Sempozyum
ve Sanayi Sergisi”ne Gürel N‹fiL‹ kat›lm›flt›r.

• 5-7 Ocak 2006 tarihinde ‹zmir Milli E¤itim Müdürlü¤ü tara-
f›ndan gerçeklefltirilen ‹zmir E¤itim-Rehberlik ve Kariyer
Fuarlar›nda stand aç›lm›flt›r

SSOOSSYYAALL  VVEE  KKÜÜLLTTÜÜRREELL,,  MMEESSLLEEKK‹‹  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR
• 07 Haziran 2005 Tarihinde Konak Anadolu Lisesi'nin ger-

çeklefltirdi¤i Meslek Tan›t›m Gününe Üyelerimizden ‹sa
Do¤an AT‹K ve Sevdiye ATAKUL kat›lm›fl, ö¤rencilere Kim-
ya Mühendisli¤ini tan›tm›fllar, sorular›na cevap vermifllerdir.

• 17.06.2005 tarihinde Petrol ‹fl Sendikas›n›n düzenledi¤i
“Türkiye'de özellefltirmeler ve Tüprafl” konulu panele ka-

t›l›m sa¤lanm›flt›r.

• 24 Haziran 2005 tarihinde ‹zmir Yüksek Teknoloji Estitüsü

Mezuniyet Törenine odam›z› temsilen Prof. Dr. Gürel N‹fi-

L‹ (Baflkan), ve Mehmet GÖNEN (Üye) kat›lm›fllard›r. Kimya

Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun olup ilk üçe giren ö¤-

rencilere arma¤an verilmifltir.

• 07 Temmuz 2005 tarihinde Dyo Boya Fabrikalar› Çi¤li tesis-

lerinde Nanoteknoloji Ürünlerin tan›t›ld›¤› bas›n toplant›s›na

Gürel N‹fiL‹, Ramazan GÖK, Mehmet GÖNEN kat›lm›flt›r.

• 14 Ekim 2005 tarihinde E.Ü. Mühendislik Fakültesi mezu-

niyet törenine Kimya Mühendisleri Odas› olarak Yönetim

Kurulu Baflkan›m›z Prof. Dr. Gürel N‹fiL‹, Yönetim Kurulu II.

Baflkan› Erdinç ‹K‹ZO⁄LU taraf›ndan  kat›l›m sa¤lanm›fl, ilk

3'e giren Kimya Mühendisli¤i Bölümü ve Biyomühendislik

Bölümü ö¤rencilerine hediyeleri ve Kimya Mühendisli¤i

rozeti verilmifltir.

• 20 Ocak 2006 tarihinde meslekte 30 y›l›n› dolduran üyele-

rimize plaketlerinin de verildi¤i 2006'ya Merhaba Yeme¤i-

miz yo¤un kat›l›mla gerçekleflmifltir.

• Üyelerimizin çal›flt›¤› Lio Ya¤, Alt›nya¤, Alcan Packaging,

Akzo Nobel Kemipol A.fi., Verbo, Bak Ambalaj, ‹zmir Yük-

sek Teknoloji Enstitüsü, DYO, E.Ü. ‹laç Araflt›rma Merkezi,

E.Ü. Spor Hekimli¤i, E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü, E.Ü.

Kimya Müh. Bölümü Diper Kimya, Ergen Kimya, Selen Kim-

ya, Çimentafl, Polinas, fiimflek Ambalaj, Pilenpak, Saf Plas-

tik, ‹zmir Ticaret Odas› Kimya Grubu, Ege Bölgesi Sanayi

Odas› Kimya Grubu ziyaret edilmifltir.

• ‹ZTO Kimya Komitesi ile birlikte saptanan ve KMO Genç

Grubundan Deniz KAYA taraf›ndan haz›rlanan  Malzeme

Güvenlik Formlar›na iliflkin küçük çaptaki (sanayide en

çok kullan›lan 40 kimyasal›n) broflür haz›rlanm›fl ve bas›l-

ma aflamas›na gelmifltir. Yaklafl›k 250 kimyasal için ayr›nt›l›

kitap haz›rlanmas› çal›flmalar› sürmektedir.

KKMMOO--GGEENNÇÇ  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹

• 12 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da TMMOB KMO Ö¤ren-

ci Komisyonu taraf›ndan düzenlenen Ö¤renci Komis-

yonuna Ege Ünv. ve ‹YTE den ö¤renciler kat›lm›flt›r.

DD‹‹⁄⁄EERR

• KMO Ege Bölge fiube 23. Ola¤an Genel Kurulu 21-22 Ocak

2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu

görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Ertu¤rul BARKA

II.Baflkan Özdemir fiENSÖZ

Sekreter Üye Asl› KIRIMfiEL‹O⁄LU

Sayman Üye ‹ltekin AKSAKO⁄LU

Üye Mehmet GÖNEN

Üye ‹sa Do¤an AT‹K 

Üye U¤ur ACAR 

5500..  YY››ll  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  SSaayy››::  116688 KK‹‹MMYYAA MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹
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KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 09.10.2005 tarihinde Ankara'da yap›lan 39.Dönem 3.Dan›flma

Kurulu Toplant›s›'na Baflkan Sadettin Ö⁄ÜNÇ, Üye Ümit
TÜRKMEN ve Üye Münevver KURDAK kat›ld›.

• 10-12 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda Ege Bölge fiubesi'nin yap-
t›¤› Zeytinya¤› ve Pirina Ya¤› Sempozyumu'na Düzenleme
Kurulu'nda bulunan Baflkan Sadettin Ö⁄ÜNÇ, Üye Ümit
TÜRKMEN ve Üye Münevver KURDAK kat›ld›. 

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 08.10.2005 tarihinde Ankara'da yap›lan TMMOB Mitingine ka-

t›l›m sa¤land›. 
• Ulusal ve yerel konularla ilgili ‹KK toplant›lar›na kat›l›m sa¤-

lanmaktad›r.

DD‹‹⁄⁄EERR
• Sorumlu Müdürlük Sertifika E¤itim Program›'n›n daha verim-

li ve etkin olmas› için çeflitli tarihlerde yap›lan Sorumlu Mü-

dürlük Sertifika E¤itimlerine kat›lan kat›l›mc›larla 19.11.2005
tarihinde Dan›flma Kurulu toplant›s› yap›ld›. 

• 14-15 Ekim 2005 tarihleri aras›nda Ankara'da G›da Mühen-
disleri Odas›, Kimya Mühendisleri Odas› ve Ziraat Mühendis-
leri Odas›'n›n ortaklafla düzenledikleri G›da Sempozyu-
mu'na Baflkan Sadettin Ö⁄ÜNÇ kat›ld›.

• KMO Güney Bölge fiube 8. Ola¤an Genel Kurulu 28-29 Ocak
2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu
görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Sadettin Ö⁄ÜNÇ
II.Baflkan Hasan C‹LL‹
Sekreter Üye Gökçem BAfiARAN
Sayman Üye Yusuf SAKAR
Üye Akif ÇERGEL
Üye Mehmet TOPEL‹
Üye H.‹brahim YALGIN 

GÜNEY BÖLGE fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

‹STANBUL fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII
Tehlikeli Kimyasallar ve Sanayi At›klar›n›n Yönetimi E¤itimi 26-28 Eylül 2005 33

E⁄‹T‹MLER

DDAANNIIfifiMMAA  KKUURRUULLUU  GGÜÜNNDDEEMM‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹
Genel Üye Toplant›s› 03 Aral›k 2005
Genel Üye Toplant›s› 24 Aral›k 2005
Genel Üye Toplant›s› 21 Ocak 2006

DANIfiMA KURULLARI

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

Sorumlu Müdürlük E¤itimi 29-30 Kas›m/1 Aral›k 2005 Baflar›l› Kat›l›mc› Say›s›:17
23-24-25 fiubat 2006

(Metalurji Müh. odas› ile ortak) 16 (8 Kimya Mühendisi)

ISO 9001:2000 15 - 16 Ekim 2005 19
Kalite Yönetim Sistemi E¤itimleri 19 - 20 Kas›m 2005 19

ISO 9001:2000 11-12 Haziran 2005 Baflar›l› Kat›l›mc› Say›s›: 10 
Kalite Yönetim Sistemi ‹ç Tetkikçi E¤itimleri 26 - 27 Kas›m 2005 Baflar›l› Kat›l›mc› Say›s›: 11

LPG ‹kmal ‹stasyonlar› Teknik E¤itimi / 28-30 Temmuz 2005 Baflar›l› Kat›l›mc› Say›s› : 17
Çevre ve Petrol Mühendisleri Odalar› ile 26 Mart 2005 tarihinde bafllay›p
ortak ‹ngilizce Konuflma S›n›f› A¤ustos 2005 tarihinde tamamlanm›flt›r. 7

E⁄‹T‹MLER



‹‹LL  VVEE  ‹‹fifiYYEERR‹‹  TTOOPPLLAANNTTIILLAARRII
fiube ‹kinci Baflkan›m›z Mehmet Ayabakan'›n öncülü¤ünde

Boya Kongresi haz›rl›k ve destekleyici kurulufl çal›flmalar› çerçe-
vesinde Kayalar Kimya, Casati Boya, Meriç Kimya, Konuray Kim-
ya, Jotun Boya, Gökhan Boya firmalar› ziyaret edilmifltir. Büyük
bir yang›n geçiren Hob Boya'ya yönetim kurulu olarak geçmifl
olsun ziyaretinde bulunulmufltur. Ayr›ca LPG flirketleri ile yap›-
lan çal›flmalar do¤rultusunda LPG Üreticileri Derne¤i Baflkan› zi-
yaret edilmifl, LPG ile ilgili çal›flmalar hakk›nda Aygaz, Milan Gaz,
Habafl, BP Gaz  firmalar›na bilgiler verilmifl ve ziyaretlerde bulu-
nulmufltur. 

KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara da LPG piyasas› personelinin

e¤itimi konulu KMO Dan›flma Kurulu toplant›s›na katl›m sa¤-
land›.

• KMO 3. Dan›flma Kuruluna kat›l›m sa¤land›.
• 18 Aral›k 2005 tarihinde Ankara'da yap›lan 2006-2007 y›llar›

Kimya Mühendisleri Odas› tahmini bütçesi ve Kimya Mühen-
disleri Odas› Bütçe Uygulama Esaslar› Yönetmeli¤i konusu-
nun tart›fl›ld›¤› KMO Bütçe Komisyonu toplant›s›na Yönetim
Kurulu Sayman Üyemiz Nurten AKBULUT kat›lm›flt›r.

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu toplant›lar›na yeter-

li olmamakla birlikte kat›lmaya çal›flt›k. Bu toplant›larda top-
lumun ve dolay›s›yla mühendislerinde yaflad›¤› sorunlarla il-
gilenilmifl ve çözüm yollar› üretilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹KK'n›n
düzenlemifl oldu¤u bas›n aç›klamalar›,  miting, panel, sergi
v.b etkinlikleri e-bizbizelerle üyelerimize duyurduk ve bir-
ço¤una da Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizle kat›lmaya
çal›flt›k.

• TMMOB'nin kuruluflunun 50. y›l› çerçevesinde düzenlenen
50. y›l onur yürüyüflüne ve Meslekte 50. y›l›n› dolduran üyele-
rimize de plaketlerin verildi¤i Atatürk Kültür Merkezinde ya-
p›lan onur gecesi plaket törenine Yönetim kurulu olarak ka-
t›ld›k. TMMOB'nin her y›l Ekim Ay›nda Mühendislik ve Mimar-
l›k Haftas› çerçevesinde yap›lan etkinliklerine kat›l›nd›. Çeflitli
liselerde yap›lan söyleflilerde görevlendirilen üyelerimiz Kim-
ya Mühendisli¤ini ve sorunlar›n› anlatan konuflmalar yapt›lar.
TMMOB Dan›flma Kurulu ve Bölge toplant›lar›na kat›ld›k.

• ‹nflaat Mühendisleri Odas›'nda Yap›lan Depremle ‹lgili Oda
Baflkanlar› Toplant›s›'na kat›ld›k ve bu konuda KMO'nun et-
kin olarak yer alaca¤›n› belirttik. 

• G›da, Ziraat, Veteriner Hekimler Odas› ‹stanbul flubeleriyle
ortak toplant› 11 Ocak 2005 tarihinde Ziraat, G›da, Veteriner
Hekimler Odalar› ‹stanbul fiubeleri ile Sorumlu Yöneticilik
çal›flmalar›n› ortaklaflt›rma amaçl› toplant› yap›ld›. 

• Emek Platformunun düzenledi¤i çeflitli toplant›lara, Türk Ta-
bipleri Birli¤i'nin eylemlerine kat›l›nd›.

FFUUAARRLLAARRAA  KKAATTIILLIIMM
• TÜB‹TAK'›n Bursa ve Ankara'da düzenlemifl oldu¤u Türki-

ye'de Tar›msal At›klar›n De¤erlendirilmesi konulu çal›fltayla-
ra ‹stanbul fiubesi ad›na ‹lker Erdo¤an kat›lm›flt›r.

• Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusünde Metalurji Mü-
hendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi'nin düzenlemifl oldu¤u En-
düstriyel F›r›nlar ve Refrakter Sempozyumu ve Sergisi'ne fiu-
be Müdürümüz  Erkan Arslan kat›ld›.

• Kad›köy ve Bak›rköy ‹lçe Belediyeleri taraf›ndan  kurulmufl
olan Kent Konseylerine fiubemiz ad›na temsilci arkadafllar›-
m›z kat›lmakta ve bu etkinliklere destek vermektedir. Bak›r-
köy'de fieref K›ran ve Coflkun Gönültafl, Kad›köy'de Haflmet
Camc› arkadafllar›m›z Kent Konseylerinde aktif olarak yer al-
makta, di¤er meslektafllar›m›z›n da kat›l›m›yla daha da etkin
olunabilece¤ini dile getirmektedirler.

BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII
• “Tekstil Terbiye Sektörü Krize Giriyor” bafll›kl› Tekstil Terbi-

ye Komisyonu imzal› yaz› bas›na da¤›t›ld›.
• 07.12.2005 tarihinde ‹stanbul'da iki belediye iflçisinin kanali-

zasyonda zehirlenerek ölmesi ile ilgili Erkan Arslan'›n deme-
ci Radikal Gazetesinde yer ald›. 

• NTV'de 6 Ekim 2005 günü yay›mlanan “Avrupa Yolunda Kim-
ya Sanayisi” program›na  fiube Baflkan›m›z Neflet Kad›rgan
da kat›ld›.

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  ÜÜYYEE  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹
28 Eylül 2005 de Aksa, 21 Ekim 2005 de Eczac›bafl›-Boxter,

16 Kas›m 2005 de Lever fabrikalar›n› ö¤rencilerimiz ziyaret et-
mifltir. 

24 Aral›k 2005 de Demet Kara “Boya Sanayinde Kimya Mü-
hendisi” konular›nda ö¤rencilerimizle sohbet etmifllerdir. 

DD‹‹⁄⁄EERR
• 20 A¤ustos 2005 gecesi “Bo¤azda Tekne Turu”na 80 üyemiz

kat›lm›flt›r.
• 3 y›ldan fazla ödenti borcu olmayan bütün üyelere 2006 y›l›

ajandas›n› yollad›k. Üyelerimiz y›lbafl›ndan önce ajandalar›n›
ald›lar. Bu ifl flubemizin 20 gününü ald› ama gerçek bir ileti-
flim ve adres güncellemesi sa¤lad›.

• Odam›z›n  deste¤iyle Üç akademisyen, kimya mühendisleri-
nin gördükleri e¤itimi de¤erlendirdikleri  bir anket haz›rlad›,
bu anketin yan›tlanmas›n› fiubemiz sa¤lad›. Di¤er flubeleri-
mizden de destek gördük. Ankette de¤iflik üniversitelerden,
de¤iflik firmalarda ve de¤iflik konumlarda çal›flan 250 kadar
kimya mühendisi ald›klar› e¤itimi de¤erlendirdiler. Bu anket-
le meslektafllar›m›z›n üniversite e¤itiminde ald›klar› bilgilerin
ne düzeyde ifllerine yarad›¤› ve nelerin eksik kald›¤›na iliflkin
önemli bulgular ortaya ç›kt›. Prof. Dr. Neflet Kad›rgan, Doç.
Dr. Zoya Tuiebakhova ve Doç. Dr. Seyda Bucak'›n akademik
nitelikli bir çal›flmas› olan bu araflt›rman›n ön sonuçlar›, 12-
15 Eylül 2005 günleri Yeditepe Üniversitesinde yap›lan 34.
Uluslararas› E¤itim Sempozyumu (IGIP)'nda odam›z›n katk›s›
belirtilerek yay›nland›. KMO ‹stanbul fiubesinin yay›n› olarak
Mart ay› içinde yay›mlanmas›n›n anlaml› olaca¤›n› düflündü-
¤ümüz bu çal›flman›n, Kimya Mühendisleri Odas› aç›s›ndan
iki ilginç sonucu  var:
• Birincisi odam›z bu anket sonuçlar›ndan üyelerine yöne-

lik yap›lmas› gereken e¤itimler üzerine çok önemli bilgi-
ler ç›karabilir.
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• ‹kincisi ise “Yüksek puanla girilen üniversitelerinin me-
zunlar›n›n de¤erlendirmeleriyle, daha az yüksek puanla
girilen üniversitelerin mezunlar›n›n de¤erlendirmeleri
çok paralel. Di¤er bir deyiflle flu yada bu üniversite me-
zunlar›n›n eksikleri, fazlalar›, karfl›laflt›klar› sorunlar›,
farkl› de¤il. Kimya mühendisleri sorunlar›yla, eksiklikle-
riyle, fazlal›klar›yla bir bütün. Bu durumda bu bütünü en
iyi temsil eden kurum olarak da Kimya Mühendisleri
Odas› ortaya ç›k›yor.

• Dünya Yay›nc›l›k, bir Kimya katalo¤u haz›rlamak iste¤iyle flu-
bemize baflvurunca bilgi formunun oluflturulmas›na yard›m
ettik.. Bizden Katalogda yer almak üzere Kimya sektörünü
de¤erlendirmemiz istendi.  Genel Baflkan›m›z Ereli Özboz-
kurt'un Sanayi Kongresi 2003'e sundu¤u rapor ile Petrol-‹fl
Sendikas›n›n Araflt›rma Uzman› meslektafl›m›z Ayfer E¤il-
mez'in haz›rlad›¤› sektör raporlar›ndan yararlanarak haz›rla-
d›¤›m›z raporun yer ald›¤› Kimya 2005 Katalo¤u'ndan  40.000
adet bas›lm›fl ve sektöre da¤›t›lm›flt›r. fiubemize gönderilen
70 adet katalog, merkezimize ve flubelerimize da¤›t›lm›flt›r.
fiubemizde bulunan bir miktar katalog, üyelerimizin yarar-
lanmas›na haz›r tutulmaktad›r. 

• Sadece mesleki etkinlikler de¤il, sosyal etkinlikler de düzen-
leyerek üyelerimizle iletiflimi art›rmak istedik. Bu amaçla dü-
zenlenen etkinliklerimizden biri de motor gezisi idi. 20 A¤us-
tos 2005 cumartesi akflam› 80'i aflk›n üyemiz kat›ld›. Motorda
tam dolunay varken, müzik eflli¤inde yemek yenip sohbetler
edilerek mehtapl› bir ‹stanbul gecesinin tad› ç›kar›ld›.  

• 22 Eylül 2005 günü Ege Bölge fiubemizin katk›lar›yla, Borno-
va'da Ege Üniversitesinin Murat Köflkü'nde ‹zmir ve çev-
resindeki boya ile ilgili kurulufllar›n yönetici ve mühendis-

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 03 Ekim 2005 tarihinde TMMOB Üst yöneticileri ile ‹.K.K.

aras›nda yap›lan 8 Ekim TMMOB Mitingi ile ilgili toplant›ya
yönetim kurulumuzdan Rüknettin BIÇAKLI ve Selvi TELL‹-
O⁄LU kat›l›m sa¤lam›flt›r.

• 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da gerçekleflen TMMOB Mi-
tingine Kocaeli fiube olarak kat›l›m sa¤land›.

BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII
• 05 Ekim 2005 tarihinde Makine Mühendisleri Odas›'nda “8

Ekim TMMOB Mitingi” ile ilgili yap›lan bas›n aç›klamas›na
fiube Baflkan›m›z Rüknettin BIÇAKLI kat›l›m sa¤lam›flt›r.

DD‹‹⁄⁄EERR
• KMO Kocaeli fiube 5. Ola¤an Genel Kurulu 11-12 fiubat

2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu
görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan M.Halim KARABEK‹R
II.Baflkan ‹lhan AKKAPRUZ
Sekreter Üye Gülflen ÇELEB‹ 
Sayman Üye Selvi TELL‹O⁄LU
Üye Rüknettin BIÇAKLI

lerinden oluflan 65 civar›nda konu¤un kat›ld›¤› “Boya 2006'ya
do¤ru” kokteyli yap›ld›. Üyemiz Tar›k Karayel'in kat›l›m ko-
nusunda aktif çaba gösterdi¤i kokteylde, Boya Kongresi ve
Fuar›'na kat›l›m konusunda yararl› görüflmeler yap›ld›.

• 25 Kas›m 2005 günü, Merkezimiz ve Ankara fiubemizin or-
ganizasyonuyla, Ankara ve çevresindeki boya kurulufllar›
yetkililerinin kat›ld›¤› bir tan›t›m kokteyli yap›ld›. Boya 2006
Düzenleme Kurulu Baflkan› Hakan Ünel ve Bilimsel Kurul
Baflkan› Prof. Dr. Murat Orbay ile Fuar›m›z› düzenleyen Bile-
flim yetkililerinin de kat›ld›¤› kokteylde Boya Kongrelerini ta-
n›tan bir sunum fiube Baflkan›m›z taraf›ndan yap›ld›.

• Kiplas, TKSD, BOSAD benzeri kimya sektörü kurulufllar›n›n
bir araya gelerek oluflturduklar› Kimya Sektör Platformu'na
odam›z da davet edilmifl, Merkez Yönetimimiz bu platforma
kat›lma karar› alm›flt›r. Platformda odam›z› ‹stanbul fiubesi
temsil etmektedir. Platformun çal›flmalar›na gelecek dönem
Yönetim Kurulu'nun kat›l›m› ile kimya sektöründe baflta
sorumlu müdürlük olmak üzere oda üyesi olmayarak
çal›flan meslektafllar›m›z›n oda üyesi yap›labilmesi konusun-
da ad›m at›labilece¤i kan›s›nday›z. 

• KMO ‹stanbul fiube 40. Ola¤an Genel Kurulu 11-12 fiubat
2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Kurulu
görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:
Baflkan M. A. Neflet KADIRGAN
II.Baflkan Mehmet AYABAKAN
Sekreter Üye ‹lker KARABULUT
Sayman Üye M. Nurten AKBULUT
Üye A.Haldun GÖKO⁄LU
Üye ‹brahim ERKAN
Üye Haflmet CAMCI

KOCAEL‹ fiUBES‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII
‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› A S›n›f› S›nav›na 
Haz›rl›k Amaçl› E¤itim -Beyin F›rt›nas›- 17 Haziran 2005 10
Sorumlu Müdürlük E¤itimi 28-29-30 Eylül 2005 13
TS 13001: 2003 HACCP G›da Güvenlik Sistemi Bilgilendirme E¤itimi 24 Kas›m 2005 6

E⁄‹T‹MLER



PPAANNEELLLLEERR  SSÖÖYYLLEEfifi‹‹LLEERR
• 24 Eylül 2005 tarihinde Eskiflehir Sanayi Odas› Taraf›ndan

düzenlenen Eskiflehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasar›m› Pro-
je Toplant›s›na Kenan ÇALIfiIR kat›lm›flt›r. 

• TMMOB Makine Mühendisleri Odas› taraf›ndan 17-18 Kas›m
2005 tarihlerinde Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Necla ÖZ-
DEM‹R konferans salonunda gerçeklefltirilen VI. Ulusal Öl-
çüm bilim Kongresi ve Sergisine II. Baflkan Kenan ÇALIfiIR ve
Yönetim Kurulu üyemiz Yrd. Doç. Bülent YILMAZ kat›lm›flt›r. 

• 23 Kas›m 2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezinde Düzenlenen Anadolu'daki Avrupa Toplant›lar›
Kapsam›nda Eskiflehir Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤inin
(ES‹AD) düzenledi¤i Marka Güçtür adl› toplant›ya II. Baflkan
Kenan ÇALIfiIR kat›lm›flt›r. 

• 2006 y›l› eylül ay›nda Eskiflehir'de yap›lacak olan Kimya Mü-
hendisli¤i Kongresi için Genel Baflkan Ereli ÖZBOZKURT,
Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü, Ticaret
Odas›, Sanayi odas› ve KMO Bölge Temsilcili¤imizin de kat›-
l›m› ile 21.12.2005 tarihinde Organize Sanayi bölgesinde
Kongrenin gidiflat› ve yap›labilecek konular hakk›nda toplan-
t› yap›ld›. 

KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 18.12.2005 Tarihinde Ankara'da düzenlenen saymanlar top-

lant›s›na II. Baflkan Kenan ÇALIfiIR Bölge Temsilcilimiz ad›na
kat›lm›flt›r.

• Çevre Bakanl›¤›n›n At›k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yö-
netmeli¤inin uygulanmas› kapsam›nda at›k akümülatör geri
kazan›m tesislerinin uygunluk raporlar›n›n haz›rlanmas› ko-
nusunda odam›z koordinasyonunda al›nan karar gere¤i; at›k
akü geri kazan›m tesisleri incelemeleri için Bölge Temsilcili-
¤imizin önerisi üzerine Oda Üyemiz Metin AYDIN At›k akü
geri kazan›m tesisleri incelemesinde görev alm›flt›r. 

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
• 17.12.2005 tarihinde Ankara'da düzenlenen TMMOB HALK

‹Ç‹N BÜTÇE Mitingine II. Baflkan Kenan ÇALIfiIR Bölge Tem-
silcili¤imiz ad›na kat›lm›flt›r. 

• TMMOB Kimya Mühendisleri Eskiflehir Bölge Temsilcili¤i ola-
rak ‹KK toplant›lar›na sürekli kat›l›m sa¤lanmaktad›r.  Toplan-
t›larda güncel ve mesleki konular konuflulup tart›fl›larak ge-
rek duyulan konular bas›na duyurulmaktad›r.

• 8 Ekim 2005 TMMOB Mitingine oda olarak kat›l›m sa¤lad›.
Ö¤renci üyelerimizle birlikte Ankara'ya gidildi. Eskiflehir Böl-
ge Temsilcili¤imizin pankart› ile yüründü. 

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  ÜÜYYEE  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹  
• KMO Eskiflehir Bölge Temsilcili¤i 2005-2006 y›l› ö¤renci üye

komisyonu kurulmufltur. Ö¤renci Komisyonu Osmangazi
Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü Ö¤renci üyelerin-
den 4,Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü ö¤-
renci üyelerinden 3, olmak üzere 7 kifliden oluflmaktad›r.
Ö¤renci Üye Komisyonumuzla birlikte Bölge Temsilcili¤imiz
salonunda Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi Kimya Mü-
hendisli¤i Bölümü, birinci s›n›f ö¤rencilerine tan›flma toplan-
t›s› düzenlenmifltir. Toplant›da haz›rlanan sunumlarla, Kimya
Mühendisli¤i ve Kimya Mühendisleri Odas› tan›t›lm›flt›r. 

• 26 Kas›m 2005 tarihinde Ankara'da yap›lan ö¤renci üye ku-
rultay›na delege olarak 4 ö¤renci üyemiz kat›lm›flt›r.

• Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümünden 94
ö¤renci, Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümün-
den 55 ö¤renci, toplam 149 ö¤renci üyemiz olmufltur. 

BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII
• II. Baflkan Kenan ÇALIfiIR 07 Kas›m 2005 tarihinde Soba ve

do¤algaz zehirlenmeleri ile ilgili bas›n aç›klamas› yapm›flt›r. 
• II.Baflkan Kenan ÇALIfiIR 17 A¤ustos 2005 tarihinde LPG Do-

lum Tesislerinde Sorumlu Müdür Çal›flt›rman›n zorunlulu¤u
ile ilgi bas›n aç›klamas› yapm›flt›r.

DD‹‹⁄⁄EERR
• E¤itimlerimiz için gerekli olan projeksiyon cihaz› ve dizüstü

bilgisayar odam›za al›nd›.
• TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

Ereli ÖZBOZKURT ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskiflehir Böl-
ge Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu II. Baflkan› Kenan ÇALIfiIR
ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte,  25.08.2005 tarihinde
Eskiflehir fioförler Odas› ziyaret edildi. Yap›lan  toplant›da Es-
kiflehir fioförler  Odas› Baflkan Vekili Faruk  Y›lmaz ile oda-
lar›m›z›n olas› ortak çal›flma, konu ve alanlar› hakk›nda bilgi
al›flveriflinde bulunuldu. Özellikle; LPG tafl›yan tanker floför-
lerinin e¤itimi konusunda destek verilece¤i, parlay›c›, patla-
y›c› yük tafl›yan tanker floförlerine Kimya Mühendisleri Oda-
s› olarak e¤itim verilebilece¤i konufluldu. Toplant› sonunda
Eskiflehir  fioförler Odas› ile Kimya Mühendisleri Odas› Eski-
flehir Bölge Temsilcili¤i Yönetim Kurulunun tekrar bir araya
gelerek, ileriki tarihlerde görüflülen konular hakk›nda ortak
çal›flma yapmalar› karar›na var›ld›. 

• TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Ereli Özbozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskiflehir Bölge
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ESK‹fiEH‹R BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  AADDII TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

ISO 9001 / 2000 Kalite Yönetim Sistemleri ‹ç Denetçi E¤itimi 1-2 Ekim 2005 12

ISO 9001/2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel E¤itimi 12-13 Kas›m 2005 22

E⁄‹T‹MLER
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Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu II. Baflkan› Kenan ÇALIfiIR ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte; 25.08.2005 tarihinde Eski-
flehir Sanayi Odas› ziyaret edildi. Yap›lan yemekli toplant›da
Eskiflehir Sanayi Odas› Baflkan› Savafl ÖZAYDEM‹R ve Sana-
yi Odas› Kimya Meslek Komitesi Baflkan› Kimya Mühendisi
Hikmet fi‹Mfi‹REL ile odalar›m›z›n olas› ortak çal›flma, konu
ve alanlar› hakk›nda bilgi al›flveriflinde bulunuldu. Meslek içi
e¤itim ve yönetmelik uygulamalar›nda Kimya Mühendisleri
Odas›n›n katk›s›, AB uyum sürecinde getirilen ve de¤ifltirilen
mevzuat konular›, Kimya Mühendisleri Odas›ndan, Sanayi
Odas›n›n beklenti ve önerileri, Kimya Mühendisleri Odas› ve
çal›flmalar› vb. konular hakk›nda de¤erlendirmeler yap›ld›.
Toplant› sonunda, Eskiflehir  Sanayi Odas› Kimya Meslek Ko-
mitesi ile Kimya Mühendisleri Odas›, Eskiflehir Bölge Temsil-
cili¤i Yönetim Kurulunun tekrar bir araya gelerek, ileriki ta-
rihlerde görüflülen konularla ilgili ortak çal›flma yapmalar›
karar›na var›ld›

• 2006 y›l›na girerken borcu olmayan üyelerimize 2006 y›l›
ajandalar› gönderilmifl ve yeni y›l kutlamas› yap›lm›flt›r. 

• Yeni bas›lan; “G›da Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kita-
b›” G›da Sektöründe Sorumlu yöneticilik yapan üyelerimize
verilmektedir.

• 2005 y›l›n›n bafl›ndan bu güne kadar 28 Kimya Mühendisli¤i

Bölümü ö¤rencisine staj yeri bulunmufltur. Staj baflvurular›

hala devam etmekte ve incelenmektedir. Bu konuda sanayi-

de çal›flan meslektafllar›m›z ziyaret edilerek kendilerinden

staj talebi yap›lmaktad›r. 

• Bu y›lki Geleneksel Mesleki Dayan›flma Gecesi 2006 y›l›n›n

Nisan ay›nda düzenlenmesi düflünülmektedir.  

• Sorumlu Yöneticilik Belgelerinin  s›k› takibi yap›lmakta, süre-

leri veya vize tarihi dolan üyelere ifl veren kanal›yla yaz› ya-

z›larak belgelerinin yenilenmesi veya vizelenmesi  isten-

mektedir. Sürelerinde belgelerini yenilemeyen veya vizelet-

meyen  ifl yerleri Tar›m ‹l Müdürlüklerine (LPG Dolum istas-

yonlar› için belediyelere ) bir yaz› ile bildirilmektedir.

• KMO Eskiflehir Bölge Temsilcili¤i 3. Dönem Genel Kurulu 21

Ocak 2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim

Kurulu görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Kenan ÇALIfiIR

II.Baflkan Nilgün B‹NGÖL

Sekreter Üye Meral BAKIR

Sayman Üye Cemal AKAR

Üye U¤ur SELENG‹L

KARADEN‹Z BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN

DDAANNIIfifiMMAA  KKUURRUULLUU  GGÜÜNNDDEEMM‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹ KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII
4. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 15.01.2006 42

DANIfiMA KURULLARI

EETTKK‹‹NNLL‹‹KK  AADDII TTAARR‹‹HH YYEERR

Giresun ‹li sorular›n› görüflülmesi 19.02.2005 G‹RESUN

Mali ve di¤er konularda e¤itim vermek üzere 15.04.2005 TRABZON

TUGSAfi ve Eti-bak›r iflletmelerinde çal›flan meslektafllar›m›z›n ziyareti 26.01.2005 TUGSAfi ve 

Eti Bak›r ‹flletmeleri

Tokat ili ve çevresindeki meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n dinlenmesi 28.07.2005 TOKAT

Amasya ili ve çevresindeki meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n dinlenmesi 28.07.2005 AMASYA

Odam›z yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan Tar›m ‹l Müd.çal›flan 

meslektafllar›m›z›n ziyareti. 23.11.2005 SAMSUN

Trabzon ve Rize illeri Yönetim kurulu oluflturuldu. 17-18 .12.2005 TRABZON-R‹ZE

Giresun ilinde Yönetim kurulu oluflturuldu. 14.12.2005 G‹RESUN

Tokat ilinde Yönetim kurulu oluflturuldu. 08.12.2005 TOKAT

Amasya ilinde Yönetim kurulu oluflturuldu. 07.12.2005 AMASYA

Sinop ilinde Yönetim kurulu oluflturuldu. 07.12.2005 AMSYA

‹L VE ‹fiYER‹ TOPLANTILARI
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EETTKK‹‹NNLL‹‹KK  AADDII TTAARR‹‹HH YYEERR
Genel Merkezde yap›lan  yay›n kurulu toplant›s›na Hüseyin BAfi'›n kat›l›m› 24.09.2005 ANKARA
Genel merkezde yap›lan “LPG Piyasas› Personelinin E¤itimi” 
konulu Dan›flma kurulu toplant›s›na Sayman Üye Kenan B‹R'in kat›l›m› 08.10.2005 ANKARA
Kocaeli'nde yap›lan toplant›ya kat›l›m sa¤land› 19.02.2005 KOCAEL‹
“Kimyasal  Katk›lar Sempozyumu ve Sergisi'ne kat›l›m sa¤land› 24-25.03.2005 ANKARA
“Deprem Sempozyumuna” kat›l›m sa¤land› 23-25.03.2005 ‹ZM‹T

KMO ETK‹NL‹KLER‹NE KATILIM

EETTKK‹‹NNLL‹‹KK  AADDII TTAARR‹‹HH YYEERR
“Tiskon I.Ci Ulusal T›bbi Cihazlar ‹malat› Sanayi Kongre ve Sergisi”ne 
Baflkan Yrd.Yrd. Doç.Dr.Emin OKUMUfi ve 
Sayman Üye Kenan B‹R' in kat›l›m› 24.09.2005 MMO Samsun fiubesi

FUARLARA KATILIM

BBAASSIINN  AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARRII

• 29.12.2005 tarihinde Temsilcilik Yönetim Kurulu Baflkan› Os-

man Nuri P‹LG‹R taraf›ndan Soba ve fiofben zehirlenmesi ile

ilgili bas›n aç›klamalar› yap›ld›. Bas›n aç›klamalar› mahalli TV

ve bas›nda yay›nland›.

DD‹‹⁄⁄EERR

• Samsun Valili¤inde düzenlenen “AB” de “Sivil Toplum  ve

Müteflebbis Yetifltirme” konulu Panele kat›l›m sa¤land›. 

‹‹LL  VVEE  ‹‹fifiYYEERR‹‹  TTOOPPLLAANNTTIILLAARRII
24.09.2005 tarihlerinde Muratl›-Çerkezköy-Çorlu ve Marmara
Ere¤lisine gidildi.‹flletmelerde çal›flan Meslektafllar›m›zla gö-
rüflmeler yap›ld›.Üye olmayanlar› üyeli¤e davet edildi.167 say›-
l› dergiyi ve ödentilerini ödemeleri hakk›nda yaz›lar verildi

KKMMOO  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
8 Ekim 2005 tarihinde Ankara da LPG piyasas› personelinin
e¤itimi konulu KMO Dan›flma Kurulu toplant›s›na katl›m sa¤-
land›.

TTMMMMOOBB  VVEE  ‹‹KKKK  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NNEE  KKAATTIILLIIMM
8 Ekim 2005 tarihinde Ankara da yap›lan TMMOB Mitingine
kat›l›m sa¤land›.
9Ekim 2005 tarihine TMMOB 38.Dönem 3.Dan›flma Kuruluna
Toplant›s›na Bölge Temsilcili¤imizden kat›l›m oldu.

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  ÜÜYYEE  EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹
Üniversite Ö¤rencilerine Trakya Birlik Entegre Tesislerini gez-
melerin de yard›mc› olundu.

DD‹‹⁄⁄EERR

• 30.07.2005 tarihinde TMMOB Kimya Mühendisleri Odas›

Trakya Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan Yönetim Kurulu ve

Üyelerle birlikte Avfla Adas›na Motor gezisi düzenlenmifltir.

• 27 .08.2005 tarihinde Kimya mühendisleri Odas› Trakya

Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan ‹stanbul fiubenin kat›l›m›yla

Tekirda¤-fiarköy -Mürefte'ye gezi düzenlendi.

• Yörede bulunan fiarap ‹flletmelerinde çal›flan Kimya Mü-

hendisleriyle birlikte bu iflletmeler gezildi.

• KMO Trakya Bölge Temsilcili¤i 5. Dönem Genel Kurulu 18

Aral›k 2005 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim

Kurulu görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Salih Zeki DE⁄‹RMENC‹

II.Baflkan Behçet ERTOK 

Sekreter Üye Ufuk NARLI 

Sayman Üye Besim GÜRLER

Üye Ali AKSU 

• KMO Karadeniz Bölge Temsilcili¤i 4. Dönem Genel Kurulu 15

Ocak 2006 tarihinde yap›lm›fl olup, yeni seçilen Yönetim Ku-

rulu görev da¤›l›m› afla¤›dad›r:

Baflkan Osman Nuri P‹LG‹R

II.Baflkan F. Dilek ÖZDO⁄AN

Sekreter Üye Hale ÖZALEMDAR 

Sayman Üye Kenan B‹R

Üye Yrd. Doç. Dr. Emin OKUMUfi 

KARADEN‹Z BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ETK‹NL‹KLER‹NDEN
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50. YILDA GENÇLERLE YEN‹DEN

Bugün, yani KMO'nun 50 y›l›n› geride b›rakt›¤› 2006 y›-
l› itibariyle, Türkiye nüfusunun ortalama yafl› yirmi dört. Bu
büyüklükte bir genç nüfusa sahip olmak demek, önümüz-
deki 10-15 y›l boyunca ülkede izlenebilecek e¤itim politika-
lar›n›n ve kitle iletiflim araçlar›n›n gençler üzerindeki etkisi-
nin Türkiye'nin önümüzdeki 30-40 y›ll›k dönemi flekillendir-
mesi demek. Küreselleflmeye kap›lar›n› ard›na kadar açm›fl
Türkiye gibi bir ülkede hem e¤itim sisteminin hem de ba-
s›n-yay›n organlar›n›n, küresel sermayenin ö¤retilerini
pompalamas› kaç›n›lmaz. ‹flte böyle bir atmosferde serma-
yenin bu ö¤retilerini görerek, dayat›lan olumsuz politikala-
ra karfl› ayakta kalmaya çal›flan, sesini duyurmak için u¤rafl
veren bir grubuz biz, Genç Kimya Mühendisleri!

Genç Kimya Mühendisleri (GKM), sesini, bir arada dur-
man›n önemini hayk›rmak, ülkenin zay›flat›lan demokrasi-
sinde unutulan örgütlülük bilincini yeniden ortaya ç›kar-
mak ve bunu her ortamda her f›rsatta tart›flt›rmak için yük-
seltiyor.

Kimi zaman GKM deyince ak›llarda farkl› anlamlar or-
taya ç›kabiliyor. O nedenle kendimizden k›saca bahsede-
lim. GKM, yeni mezun kimya mühendisleri ile kimya mü-
hendisli¤i ö¤rencilerinin KMO bünyesinde çal›flmalar yürüt-
mek üzere oluflturdu¤u grubun kendine verdi¤i isimdir. fiu
anda çal›flma yürüttü¤ümüz tüm üniversitelerde kendimizi
bu isimle tan›t›yoruz. Ankara'da ODTÜ ve Ankara Üniversi-
tesi en etkin oldu¤umuz üniversitelerdendir. Erzurum-Ata-
türk ve Eskiflehir-Osman Gazi üniversiteleri de etkin olarak
iletiflim kurabildi¤imiz di¤er üniversiteler aras›ndad›r. 

Hedeflerimizden k›saca bahsedecek olursak; kendimi-
zi en iyi ifade etti¤imiz üniversitelerde ilk olarak, “Genç
Kimya Mühendisleri Topluluklar›” kurmay› amaçl›yoruz. Bu-
nun yan› s›ra di¤er bir örgütlenme aya¤›m›z olan KMO ve
TMMOB'da ise Ö¤renci Yönetmeliklerinin yeniden yap›lan-
d›r›lmas› konusunda yo¤un olarak çal›fl›yoruz. Bu iki temel
hedefle birlikte, ö¤renciler taraf›ndan seçilecek ö¤renci
temsilcileri ve ö¤renci üyeler, üniversitelerdeki KMO Ö¤-
renci Komisyonu'nu temsil edecek ve bu temsil KMO'nun
yap›s›na yans›d›¤›nda, ö¤renciler, daha dinamik ve daha
üretken bir örgüt yap›s›na kavuflacak. Üniversitelerde kuru-
lan topluluklar ise okullarda kendine has bir kültür, bir ge-
lenek yarat›rken, örgütlenme bilincini üniversitelere tafl›ya-
cak ve onu daimi k›lacakt›r. 

50. y›lda bir ivme kazanan, KMO'ya yeni bir soluk geti-
ren Ö¤renci Komisyonu, ö¤rencilere yönelik teknik gezi,
paneller, piknikler, bisiklet gezileri, film gösterimi, foto¤raf
gösterimi düzenledi, eylemlere kat›ld›, staj yerleri ayarlad›,
yay›nlar ç›kard›, üniversitelerde stantlar açt›, kongre ve ku-

rultaylarda etkin olarak yer ald›. Fakat Ö¤renci Komisyonu

çal›flmalar›n› sadece ö¤rencilere yönelik sosyal ve mesleki

alanda etkinlik düzenleyen bir komisyon olarak alg›lamak

büyük bir hata olur. GKM bugüne kadar bir çok sosyal fa-

aliyet düzenledi elbette. Fakat GKM çal›flmas›, bunlar›n öte-

sinde daha büyük hedefleri olan bir çal›flma olup, KMO, di-

¤er demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ve top-

lumun her bireyini etkilemifl, de¤ifltirmifl olan küreselleflme

politikalar›n›n zaman içinde yok etti¤i örgütlülük bilincini

yeniden kuvvetlendirmenin aray›fl› içindedir. Bu örgütlen-

me bilincinin insanlara yeniden kazand›r›lmas› ise ö¤renci-

lik y›llar›nda bafllamaktad›r, bunun fark›nday›z.. ‹flte tam da

bu sebepten dolay›, Kimya Mühendisli¤i Bölümü'nü kazan-

d›ktan sonra, daha da zorlaflan hayat maratonunda kendi-

mize yak›n bir ses arad›k. Bir ço¤umuzun kendili¤inden

ayak bast›¤› KMO'da kendimizi ö¤renci olarak yaln›z sand›k.

Ama yan›ld›k. Yan yana gelince ne kadar kalabal›k oldu¤u-

muzu anlad›k. Yaln›zlaflt›ran tüm bask›lar› reddettik ve

KMO çat›s› alt›nda birlefltik, güçlendik. Gönüllü olarak çal›fl-

t›¤›m›z KMO'da, Ö¤renci Komisyonunu kuvvetlendirmek

ad›na bir ad›m da KMO'nun atmas› gerekti¤ini düflünüyo-

ruz. Bu ad›m da 2003 flubat ay› itibariyle hareketlenen

GKM'nin daha ileriye götürülmesi için ön aç›c› olmak ve

GKM sayesinde üniversitelerde kurulan yeni iliflkilerle yeni-

den hareketlenen KMO'nun var olma çabas›n› güçlendir-

mektir. Nedenine gelince…

Üniversitelerin örgütlenmesi, daha bilinçli, daha sosyal,

mesle¤ini seven bir ö¤renci profili yaratacakt›r kuflkusuz.

‹letiflim halinde olmak, her alanda paylaflmak, meslektafl

adaylar›n› motive edecektir. Ö¤renciler mesleklerine ve

gelecekteki meslektafllar›na sahip ç›kacak, sürekli geliflim

ve dönüflüm için “birlikte” bir fleyler yap›labilece¤ini fark

edeceklerdir. ‹flte o zaman ö¤renci edilgen de¤il etken,

Türkiye'de kimya mühendisli¤i dura¤an de¤il dinamik

olacakt›r.

San›r›m fark etmiflsinizdir, kendimize büyük hedefler

koymaktan çekinmiyoruz. 80 sonras› çok fley kaybettik, geri

kazanmaya çal›fl›yoruz. Bu ülkenin üreten, düflünen insan-

lar›y›z, daha çok üreten, daha çok düflünen ve iyi örgütlen-

mifl insanlar› olaca¤›z. 50. y›l Odam›za yak›flt›, GKM ile taç-

land›raca¤›z. Zaman, GKM ve demokratik kitle örgüt-

lülü¤ünü var güçle yükseltme zaman›!

KKMMOO  GGeennçç
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[ ]ARAMIZA YEN‹ KATILANLAR

SSiicciill AAdd››  SSooyyaadd›› fifiuubbee
17690 EREN DEN‹Z                    GÜNEY         
17691 VEL‹TT‹N KARAGÖZ              EGE           
17692 AT‹YE YÜKSEL                  ANKARA            
17693 HANDE ÇEL‹K                   ANKARA            
17694 SELDA ÖNEN                    ANKARA            
17695 AL‹ ÇA⁄LAR ANEK               ANKARA            
17697 MET‹N ESEN                    KOCAEL‹           
17698 MEHMET O⁄UZHAN ERTOK          GÜNEY         
17699 SEÇ‹L KARADURMUfi              GÜNEY         
17700 H‹LM‹ DAVARCI                 GÜNEY         
17701 CANER MENEKfiE                 GÜNEY         
17702 SAM‹ GÜLSOY                   ‹STANBUL          
17703 MURAT KAAN EK‹NC‹             ‹STANBUL          
17704 ÖZNUR GÖKSU                   ‹STANBUL          
17705 FERYAL YILDIRIM               ‹STANBUL          
17706 REYHAN KAYABEY                BURSA              
17707 G‹ZEM DEM‹RC‹                 BURSA              
17708 GÜNGÖR AYDÖNER                KOCAEL‹           
17709 ADNAN ÇINAR                   ANKARA            
17710 AYN‹L ‹PEK                    TRAKYA   
17711 FAT‹H ALPAY VURAN             EGE           
17712 BANU KANLI                    ‹STANBUL          
17713 ÖZLEM KÜÇÜKfiAH‹N              ‹STANBUL          
17714 FER‹HA PINAR BALKAN           ‹STANBUL          
17715 TARKAN UYSAL                  EGE           
17716 TU⁄BA ALP                     ANKARA            
17717 T‹MUÇ‹N ÖNER                  TRAKYA   
17718 MELTEM METEO⁄LU               TRAKYA   
17719 CEM‹LE ÖZGE ERTEK‹N           TRAKYA   
17720 REF‹YE TAH‹R                  TRAKYA   
17721 SEYFETT‹N SÖNMEZ              TRAKYA   
17722 DERYA IfiIK                    ‹STANBUL          
17723 ÖZLEM GÜVEND‹                 ‹STANBUL          
17724 ECE PEMBEC‹O⁄LU               TRAKYA   
17725 GÜRKAN PEMBEC‹O⁄LU            TRAKYA   
17726 NURHAN GÜNAY EGE           
17727 HÜLYA YAfiAR KOCAEL‹           
17728 AYNUR AYDO⁄AN ANKARA            
17729 SABR‹ KIRELL‹ ANKARA            
17730 B‹RGÜL KOÇH‹SAR ANKARA            
17731 HASAN AYAN ‹STANBUL          
17732 SEDAT KAZANÇ ‹STANBUL          
17733 ‹RFAN BAYINDIR ESK‹fiEH‹R
17734 HAF‹ZE TÜL‹N TOKER EGE           
17735 MAZLUM ÜNLÜ ANKARA            
17736 Ç‹⁄DEM ÇEL‹KGÖ⁄ÜS ANKARA            
17737 ZEYNEP ÖZAYDIN ANKARA            
17738 GÖKAY TURGUT ANKARA            
17739 AYL‹YE ALTIN ‹STANBUL          
17740 CENK PERTEV KOCAEL‹           
17741 BARIfi ALTAYLI ANKARA            
17742 ‹BRAH‹M DO⁄AN ANKARA            
17743 ‹LKER KARABULUT ‹STANBUL          
17744 GÜLSÜM GÜRBÜZ ESK‹fiEH‹R
17745 AL‹ ULUfiAH‹N ESK‹fiEH‹R
17746 AHMET GENÇTÜRK ANKARA            
17747 BURCU UÇAR ANKARA            
17748 DUYGU DURGUN ANKARA            
17749 FET‹YE ÖZTÜRK TRAKYA   
17750 MEHMET fiEVKET YILMAZ ANKARA            
17751 YAfiAR LEBLEB‹C‹ EGE           
17752 SERHAT KAHRAMAN BURSA              
17753 SERAP D‹KBAfi ‹STANBUL          
17754 ZUHAL ASLANKILIÇ ‹STANBUL          
17755 B‹RCAN KÖSE KARADEN‹Z
17756 OKTAY GÜMÜfi KARADEN‹Z
17757 ABDULLAH GÜLSEÇK‹N ‹STANBUL          
17758 ÖZGÜR SERDAR DEM‹RCAN ‹STANBUL          
17759 M‹LAY KARACAO⁄LAN ‹STANBUL          
17760 EM‹NE SANSARCI ‹STANBUL          
17761 ÖZLEM K‹Z‹R ‹STANBUL          
17762 SENEM KÜÇÜK ‹STANBUL          
17763 IfiIK S‹V‹L ‹STANBUL          
17764 KORAY TOY ‹STANBUL          
17765 ASUMAN YALÇIN ‹STANBUL          
17766 NERG‹Z DEM‹R ‹STANBUL          

SSiicciill AAdd››  SSooyyaadd›› fifiuubbee
17767 BURCU GÖRÜR ‹STANBUL          
17768 MAKBARE YILDIRIM ‹STANBUL          
17769 SAB‹T MERT SOMTÜRK ‹STANBUL          
17770 SEVGÜL TEK‹N ‹STANBUL          
17771 CEMALETT‹N KARTAL ‹STANBUL          
17772 SAM‹ COfiKUN ‹STANBUL          
17773 ELVAN fiEN                 EGE           
17774 CANER ÇAYLAK EGE           
17775 MERT TUNÇER EGE           
17776 EL‹F ECE KAYAALP EGE           
17777 OKAN BOZCAARMUTLU EGE           
17778 OKTAY MUTLU EGE           
17779 SEZA‹ ÖZKAN EGE           
17780 M‹NE ‹NAL EGE           
17781 MET‹N TANIR GÜNEY         
17782 MEHMET ÜNAL SOYKAN EGE           
17783 EBRU KARAKUZU ANKARA            
17784 AYSUN DURDU ANKARA            
17785 FULYA BUDAK EGE           
17786 MUSTAFA ALPER IfiIKSAL ANKARA            
17787 EBRU MUTLUKAN (TURAN) BURSA              
17788 ZEKER‹YE KILIÇKARA GÜNEY         
17789 MELEK SA⁄LIK ‹STANBUL          
17790 SEMRA GÜZELTAfi GÜNEY         
17791 MURAT ‹STANBULLU ‹STANBUL          
17792 BÜLENT GÜNAÇAR ANKARA            
17793 YAS‹N YALINCAK ‹STANBUL          
17794 GÜLENZER BELL‹KAN ‹STANBUL          
17795 DEN‹Z KOÇDAN ANKARA            
17796 ‹REM DEN‹Z RENÇBER ANKARA            
17797 fiÜKRAN TÜRKMEN EGE           
17798 AYfiE (ÖZERDEM) YILDIZ ESK‹fiEH‹R
17799 YUSUF AYDIN ANKARA            
17800 RAHM‹ YAZAN ANKARA            
17801 KLÜTF‹ TU⁄LU ANKARA            
17802 MEHMET SAL‹M EGE           
17803 SEBAHATT‹N ÖZBAfi ANKARA            
17804 MURAT YILMAZ ‹STANBUL          
17805 EBRU SÜPÜRGEN EGE           
17806 HAL‹L ‹BRAH‹M YALGIN GÜNEY         
17807 BANU D‹KER BURSA              
17808 BARIfi ÖNEN BURSA              
17809 BAHR‹YE BAHAR D‹NÇ BURSA              
17810 MEHMET SELAM‹ GÜLER GÜNEY         
17811 ‹LKER YUVKA GÜNEY         
17812 NURGÜL ÜLGER GÜNEY         
17813 HAYDAR UÇARSU ANKARA            
17814 ‹BRAH‹M DO⁄AN ANKARA            
17815 BU⁄RA SÜKAN ‹STANBUL          
17816 YURDAGÜL DEVRAN ANKARA            
17817 SAL‹H SEYMENO⁄LU ‹STANBUL          
17818 HANDAN AKPINAR ‹STANBUL          
17819 BERRAK KABATAfi ‹STANBUL          
17820 MEHMET BORA TOPÇU ‹STANBUL          
17821 EM‹NE ‹fiCAN ‹STANBUL          
17822 SUAT ERDÖNMEZ ESK‹fiEH‹R
17823 ÖZLEM YILMAZ ESK‹fiEH‹R
17824 AYfiE YASEM‹N ÖZPARPUCU ‹STANBUL          
17825 ZEYNEP TAfiDEM‹R ‹STANBUL          
17826 NAR‹N DURAS ‹STANBUL          
17827 FER‹DE SEVAL ‹STANBUL          
17828 FAHR‹ fiEN BURSA              
17829 HAYR‹ DANIfiMAN GÜNEY         
17830 YASEM‹N KÖSE ‹STANBUL          
17831 MEHMET YILMAZ ‹STANBUL          
17832 MEL‹KE ZAH‹RE YAVUZ ‹STANBUL          
17833 MÜN‹RE ÖZLEM TURAN ANKARA            
17834 AYL‹N ALDIÇ GÜNEY         
17835 VOLKAN fiAH‹N ANKARA            
17836 AYDIN TOPCU ‹STANBUL          
17837 MUHAMMET ALTINKAYA ESK‹fiEH‹R
17838 CEM‹L ÇUBUKÇU KOCAEL‹           
17839 BAK‹ AKBAfi GÜNEY         
17840 ZERR‹N TANBURACI EGE           
17841 GÜVEN TARSUSLUG‹L GÜNEY         
17842 AHMET F‹DAN TRAKYA   

SSiicciill AAdd››  SSooyyaadd›› fifiuubbee
17843 MEHMET F‹KRET RAMO⁄LU KARADEN‹Z
17844 BURCU GÖZÜTOK KARADEN‹Z
17845 FAZ‹LET KALKAVAN KARADEN‹Z
17846 ZEYNEP AKKAYA KARADEN‹Z
17847 EM‹NE ÜNAL ANKARA              
17848 SAVAfi KAHRAMAN ANKARA              
17849 SEV‹NÇ YEN‹TÜRK (BELEN) ANKARA              
17850 SERKAN ODAK ANKARA              
17851 ULAfi YILDIRIM ANKARA              
17852 AYfiE NUR YILDIRIM ANKARA              
17853 DEN‹Z DE⁄‹RMENC‹ ANKARA              
17854 CEM AR‹F AKKAYA BURSA               
17855 DO⁄AN GÜRBÜZ KOCAEL‹             
17856 HASAN ÖZGÜR ÖZENSOY KOCAEL‹             
17857 HÜLYA SERENBAY AKDEN‹Z ANKARA              
17858 ÖZLEM YEN‹KURTULUfi KARADEN‹Z
17859 SAL‹H KORUL ESK‹fiEH‹R
17860 ERHAN KÜÇÜKÖZER KOCAEL‹             
17861 KEMAL COfiKUN ANKARA              
17862 ESRA TEZEL TRAKYA   
17863 TANER ACAR TRAKYA   
17864 CENG‹Z CEBEC‹ TRAKYA   
17865 N‹LAY KUMRAL TRAKYA   
17866 GÖKÇE ÖZÖ⁄RETMEN ANKARA              
17867 KÜRfiAT AKSOY KOCAEL‹             
17868 VURAL KAM‹L AKYAZAN ANKARA              
17869 HÜLYA YILMAZ KARADEN‹Z
17870 ERDEN SÖNMEZ ‹STANBUL            
17871 ERTU⁄RUL HAYDAR AKGÖNÜLLÜ ANKARA              
17872 AL‹ TABAK ‹STANBUL            
17873 SÜHEYLA YAMAN ANKARA              
17874 MURAT SERDAR SAVAfi ESK‹fiEH‹R
17875 ESMA AYDIN EGE           
17876 fiAFAK DEM‹R TRAKYA   
17877 HAKAN ÜNEL ‹STANBUL            
17878 FAT‹H MEHMET CANSIZ ANKARA              
17879 SELCEN ERARSLAN ANKARA              
17880 ÖZLEM DO⁄AN EGE           
17881 BUKET MÜJDE GÜNEY         
17882 ‹SMA‹L SEVÜK GÜNEY         
17883 N‹HAT GÜLER ‹STANBUL            
17884 HÜSEY‹N NUSRET KARADA⁄ ‹STANBUL            
17885 FAT‹H SÜNEL TRAKYA   
17886 GÜLDEN ACAR TRAKYA   
17887 ‹SMA‹L SARAN TRAKYA   
17888 MURAT ERKOÇ TRAKYA
17889 HÜSEY‹N KARACA TRAKYA
17890 HACER EVC‹M TRAKYA
17891 ‹LKER AYDIN TRAKYA
17892 ERDAL DÜZELT‹C‹ KOCAEL‹             
17893 BANU SARKIN GÜNEY         
17894 LÜTFULLAH ÇAM TRAKYA
17895 MUSTAFA BU⁄RA ANDIRIN ‹STANBUL            
17896 ONUR TÜRKÖZ ANKARA              
17897 SEV‹LAY IfiIKLIO⁄LU EGE           
17898 FAT‹H ‹ÇER ANKARA              
17899 ZEBUR SALMANO⁄LU EGE           
17900 ERS‹N GEÇGEL KOCAEL‹             
17901 YALÇIN KAYNARPUNAR KARADEN‹Z
17902 EM‹NE KARAKUfi BURSA               
17903 HAFSA AVCI BURSA               
17904 D‹DEM SAVAfiKAN ‹STANBUL            
17905 SONGÜL ‹LDEGEZ ‹STANBUL            
17906 HAM‹YET ARSLAN ‹STANBUL            
17907 KORAY KOL EGE           
17908 MURAT SERKAN ÖZÜM‹T EGE           
17909 HAS‹NE ARZUMAN EGE           
17910 ZEHRA GÜLfiAH ARABACIO⁄LU EGE           
17911 EM‹NE B‹LG‹N EGE           
17912 ÖZKAN AYDIN EGE           
17913 N‹LAY ARDA EGE           
17914 BEH‹YE EL‹F T‹FT‹K ANKARA              
17915 EL‹F BAYHATUN ‹STANBUL            
17916 FEVZ‹ HIRA GÜNEY         
17917 ‹ZZET B‹RG‹N ‹STANBUL            
17918 EM‹NE AYTEK‹N ‹STANBUL            
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17919 GÜL SEDEF BOLGÜN ‹STANBUL          
17920 AYLA AKSU ‹STANBUL          
17921 HÜSEY‹N TÜRKO⁄LU ANKARA            
17922 AYHAN DUT ‹STANBUL          
17923 ASLI KURU ‹STANBUL          
17924 ALAADD‹N BÜRKAN SARIAL‹O⁄LU ‹STANBUL          
17925 BANU D‹DEM ERTAL ANKARA            
17926 BAHATT‹N TALU⁄ BURSA              
17927 MUSTAFA ALTINTAfi ANKARA            
17928 NEBAHAT DEM‹R KOCAEL‹           
17929 AHMET SERDAR KARAKOÇ ESK‹fiEH‹R
17930 HARUN ÇET‹NKAYA ANKARA            
17931 MURTAZA KARATEPE ‹STANBUL          
17932 SERKAN BAYRAKTARO⁄LU GÜNEY         
17933 EBRUL COfiKUN ANKARA            
17934 HUR‹YE HUR‹SER DEM‹R ‹STANBUL          
17935 BAK‹ Ç‹L ‹STANBUL          
17936 GÖKÇE DO⁄AÇ ‹STANBUL          
17937 OZAN BARDO TRAKYA
17938 HAN‹FE N‹LGÜN ARGÜN ‹STANBUL          
17939 GÜLfiEN GÜLTEK‹N KARADEN‹Z
17940 BÜLENT UYAN ANKARA            
17941 MUHAMMET BÜYÜKYILDIZ ‹STANBUL          
17942 FAT‹H ÇAKIR TRAKYA
17943 AL‹ AKSU TRAKYA
17944 ERCAN YÜKSEL TRAKYA
17945 BÜLENT DARCAN TRAKYA
17946 GÜLCAN ÇET‹N ANKARA            
17947 S‹BEL TEM‹ZEL ANKARA            
17948 YÜKSEL KÜÇÜK GÜNEY         
17949 ÖZKAN GÖZÜBÜYÜK ANKARA            
17950 HACER BAfiPARMAK EGE           
17951 OSMAN AKfi‹T ANKARA            
17952 ZEYNEP GÜL ANKARA            
17953 EL‹F ÖZDEM‹R ANKARA            
17954 F‹GEN ÜNLÜTABAK ANKARA            
17955 ONUR GÜLÇAT ANKARA            
17956 YAHYA KEMAL KÖSAL‹ ANKARA            
17957 M‹NE ÖZDEM‹R ESK‹fiEH‹R
17958 HALUK URUL GÜNEY         
17959 AHU SÖZÜDÜZ GÜNEY         
17960 ÖMÜR BERBER GÜNEY         
17961 CÜNEYT KUYTUL GÜNEY         
17962 SELÇUK ÇEL‹K GÜNEY         
17963 GÖKÇEN AKTAfi BURSA              
17964 DERYA fiANAL ANKARA            
17965 Ç‹⁄DEM BAfiARA ANKARA            
17966 MEHMET EM‹N CANBAL GÜNEY         
17967 AHMET BURAK AKIN ANKARA            
17968 ATAMAN KASAP KOCAEL‹           
17969 SEMRA KOZO⁄LU DANACI ANKARA            
17970 CENK B‹LAL TRAKYA
17971 HANDE fiANLI KOCAEL‹           
17972 FAT‹H MENDERES ERSOYLU ANKARA            
17973 HÜSEY‹N ALTINYUVA KOCAEL‹           
17974 SERAP ARMUTLU ANKARA            
17975 ÖNER TÜLÜCEO⁄LU GÜNEY         
17976 CAFER ZORLU ‹STANBUL          
17977 D‹LBER SEL‹N KARAKOÇ ‹STANBUL          
17978 D‹DEM GÖKSEL ‹STANBUL          
17979 RALF ELHADEF ‹STANBUL          
17980 DERYA BEKTAfi SOMUNCU ‹STANBUL          
17981 ZELAL ES‹N ERKOVAN ‹STANBUL          
17982 MUSTAFA DEVR‹M D‹NÇER ‹STANBUL          
17983 S‹BEL TEM‹ZEL ‹STANBUL          
17984 EROL MOR‹S HAB‹B ‹STANBUL          
17985 MELTEM BED‹R ANKARA            
17986 KER‹MAN AYYILDIZ ANKARA            
17987 ZÜHAL KONRAT TRAKYA
17988 ELÇ‹N ATILGAN EGE           
17989 GÜL ÜNVEREN GÜNEY         
17990 AHMET KONAR ‹STANBUL          
17991 GÖKNUR GÖKÇE GÜNEY         
17992 SEFER SUNAR KOCAEL‹           
17993 MEHMET ALP TOLCU EGE           
17994 ÜM‹T ULUS KARADEN‹Z
17995 MUHARREM DEM‹RELL‹ ANKARA            
17996 YASEM‹N ERCAN ANKARA            
17997 SERVET ERO⁄LU ANKARA            
17998 TURGAY URAL ‹STANBUL          
17999 NEZ‹H BES‹M MÜFTÜG‹L ‹STANBUL          
18000 ALPER GÜRBÜZ ‹STANBUL          

SSiicciill AAdd››  SSooyyaadd›› fifiuubbee
18001 MEHMET CELAL BOZDAN GÜNEY         
18002 ‹SMA‹L AKMAN ANKARA            
18003 MEHMET AK‹F ERDURAN ‹STANBUL          
18004 MUSTAFA ÖZTÜRK ESK‹fiEH‹R
18005 ÖZNUR GAYRETL‹ EGE           
18006 MÜGE ULUSOY TRAKYA
18007 ASLI SAYIN BURSA              
18008 GÖKHAN AYATA GÜNEY         
18009 AYfiE TÜRKYILMAZ ‹STANBUL          
18010 SEDA YILMAZ KARADEN‹Z
18011 ÇA⁄LAR YILMAZ KARADEN‹Z
18012 EBRU UYSAL ‹STANBUL          
18013 EFSUN ÖZTEZCAN BURSA              
18014 ÜM‹T SEZER BURSA              
18015 LAM‹A MÜRÜVVET AVfiAR BURSA              
18016 BAHAR ERTEM ANKARA            
18017 PINAR KARABALIK ANKARA            
18018 BURCU SÜNGER ANKARA            
18019 HAKANA KARAKOÇ ANKARA            
18020 CEREN AKSAK ‹STANBUL          
18021 MURAT TOSUN ‹STANBUL          
18022 ÖZGÜR B‹LG‹L‹ ‹STANBUL          
18023 GÖZDE GÖZKE ‹STANBUL          
18024 N‹LGÜN LOFÇALI ‹STANBUL          
18025 D‹LEK KAYA ‹STANBUL          
18026 ERHAN DEM‹RC‹ ‹STANBUL          
18027 KAD‹R TAfiTEMÜR ‹STANBUL          
18028 HACI AL‹ MOLLAO⁄LU KARADEN‹Z
18029 D‹LEK GÖKTOPAL KARADEN‹Z
18030 EL‹F ERTÜRKAN ANKARA            
18031 ‹SMA‹L HAKKI TEK‹NER TRAKYA
18032 ESRA DEREC‹ ‹STANBUL          
18033 HÜLYA ERKAHRAMAN ‹STANBUL          
18034 YÜCEL EROL ‹STANBUL          
18035 YASEM‹N HABERAL ‹STANBUL          
18036 B‹NNAZ BAYHAN ‹STANBUL          
18037 EM‹NE fiAH‹N ‹STANBUL          
18038 ORHAN ORUÇ ‹STANBUL          
18039 MUSTAFA DO⁄U ‹STANBUL          
18040 S‹BEL DO⁄AN ‹STANBUL          
18041 AYTEK‹N KOCABAfi ESK‹fiEH‹R
18042 Ç‹⁄DEM ÇUHADAR EGE           
18043 ‹RFAN BARIfi AKIN ESK‹fiEH‹R
18044 AHMET Y‹⁄‹T EGE           
18045 AYÇA OKTAY ANKARA            
18046 NURDAN ATEfi EGE           
18047 ESRA BAYDEM‹R EGE           
18048 ASLI KIRIMfiEL‹O⁄LU EGE           
18049 ‹SA DO⁄AN AT‹K EGE           
18050 DEN‹Z BAYÇIN EGE           
18051 DUYGU ÖZTÜRK EGE           
18052 ZEYNUN GÜR ‹STANBUL          
18053 HAKAN DEN‹ZL‹ ANKARA            
18054 ZEK‹ BATTAL ANKARA            
18055 NESL‹HAN VUR ANKARA            
18056 MÜM‹N GÜLER BURSA              
18057 ENG‹N ALP ‹STANBUL          
18058 HASAN CANBULAN GÜNEY         
18059 BERR‹N KUDRET EGE           
18060 SEV‹L YÜCAL ANKARA            
18061 MEHMET FEVZ‹ B‹NGÖL ESK‹fiEH‹R
18062 KAZIM K‹R‹fiÖZÜ ANKARA            
18063 ‹NAN POLAT GÜNEY         
18064 ORHAN fiAN GÜNEY         
18065 GÖKHAN MET‹N GÜNEY         
18066 ADEM IRMAK ANKARA            
18067 ESRA ONUR ‹STANBUL          
18068 YUSUF YAVAfi ESK‹fiEH‹R
18069 ‹. H‹KMET TOKSÖZ ‹STANBUL          
18070 LEVENT AKTAfi KARADEN‹Z
18071 ENG‹N ‹fiCAN ‹STANBUL          
18072 EM‹NE YALÇIN ESK‹fiEH‹R
18073 AYfiEGÜL SONGÜL ESK‹fiEH‹R
18074 ES‹N BAYRAMO⁄LU ESK‹fiEH‹R
18075 FARUK MUNGAN ESK‹fiEH‹R
18076 ALPER ERYAZICI ESK‹fiEH‹R
18077 GÜN‹Z ÖZÇEL‹K ‹STANBUL          
18078 HAT‹CE BULUT ANKARA            
18079 NESL‹HAN AYTEK‹N ‹STANBUL          
18080 ÖZLEM TUNÇ ANKARA            
18081 PEL‹N AYTER ANKARA            
18082 EMRE ERDEM ANKARA            
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18083 MEHMET BAKKAL ANKARA              
18084 SEYHAN ATEfiECELO⁄LU ANKARA              
18085 SEHAT ÖNAL ANKARA              
18086 CAFER SALMAN KOCAEL‹             
18087 SEDA DEM‹RKOL ‹STANBUL            
18088 GÖKÇE ÇAKALI ‹STANBUL            
18089 MEHMET FAT‹H PABUÇCU ‹STANBUL            
18090 ENDER ‹R‹N ‹STANBUL            
18091 FEREHNAZ ÇET‹NDAfi ‹STANBUL            
18092 D‹DEM ÜNDÜL ‹STANBUL            
18093 ALPAY ÖZER ‹STANBUL            
18094 DAVUT EM‹RAL KARADEN‹Z
18095 BENG‹ EREN ÖZTÜRK TRAKYA
18096 MUSTAFA SAYIM YILDIZ ‹STANBUL            
18097 OYA AYAN ‹STANBUL            
18098 ERKAN ORCAN GÜNEY         
18099 SEHER ERKEK GÜNEY         
18100 ÖZGÜR YILDIZ TRAKYA
18101 AYfiE TAfi ANKARA              
18102 EMEL KILIÇ ANKARA              
18103 MEHMET MEL‹K KAYA ANKARA              
18104 MEHMET ÖZKAN ANKARA              
18105 MEHMET AL⁄AN ANKARA              
18106 NEHAR ÇEV‹K ANKARA              
18107 BÜLENT BAYTEM‹R ANKARA              
18108 BED‹A ÇAM BURSA               
18109 NURAY T‹RYAK‹ BURSA               
18110 UMUT BABADA⁄LI ANKARA              
18111 MUSA SEZER BURSA               
18112 NEVC‹HAN ÖZALP EGE           
18113 ÖZLEM ÇEL‹K BURSA               
18114 HALE ÖZALEMDAR KARADEN‹Z
18115 TUBA AKSU YILMAZ KARADEN‹Z
18116 AD‹L SAYIN ‹STANBUL            
18117 HAL‹T EYYUP BAYRAM EGE           
18118 BEH‹YE BEYHAN AKGÜL ESK‹fiEH‹R
18119 BÜLENT KOÇY‹⁄‹T ANKARA              
18120 MEHMET SABR‹ KARAGÜNDÜZ GÜNEY         
18121 CEYDA ÇET‹N ‹STANBUL            
18122 ONUR ÖZGÜN EGE           
18123 S‹NAN YALÇIN GÜNEY         
18124 CENK EYÜP AÇIKEL ‹STANBUL            
18125 TÜRKER ÇIRIK TRAKYA
18126 HAKAN BAYRAK ESK‹fiEH‹R
18127 AHMET KILINÇ KARADEN‹Z
18128 MUSTAFA ERDEM ‹STANBUL            
18129 HAMD‹ GÜLfiEN ESK‹fiEH‹R
18130 SERDAR DO⁄AN ANKARA              
18131 B‹ROL TAfi KOCAEL‹             
18132 AYfiE NESR‹N GÖDEN‹Z ‹STANBUL            
18133 SAM‹ NAR‹N GÜNEY         
18134 SERAP ÖZER ‹STANBUL            
18135 HAKAN EK‹NC‹ ANKARA              
18136 DEMET fiENTAfiÇI GÜNEY         
18137 AHMET ARKAN GÜNEY         
18138 FUNDA GÜNER ESK‹fiEH‹R
18139 ERK‹N ET‹KE ANKARA              
18140 FEYZA GÜLfiAH ARSLAN KOCAEL‹             
18141 ZEHRA MEHTAP AKBAfi GÜNEY         
18142 ELÇ‹N GÜVERC‹N GÜNEY         
18143 BERRAK AVCIO⁄LU GÜNEY         
18144 EYLEM ÖZKAN TRAKYA
18145 TAYLAN SAD‹ AVCIO⁄LU GÜNEY         
18146 MEHMET HARMAN ANKARA              
18147 fiÜKRÜ ERTAN TUNGA LAÇ‹N ANKARA              
18148 BURCU BAfiLIO⁄LU ‹STANBUL            
18149 EM‹NE KAYA ANKARA              
18150 SEMA TUNCEL ANKARA              
18151 DERYA GÜLBAHAR ANKARA              
18152 F‹L‹Z GÖKÇEK ANKARA              
18153 SERKAN C‹NG‹ ANKARA              
18154 MEHMET ÜNVER ANKARA              
18155 ÖZLEM TEKMEK ANKARA              
18156 LEMAN TELÇEKEN ANKARA              
18157 OSMAN OTURUM GÜNEY         
18158 SERDAL DÖNMEZ GÜNEY         
18159 AKIN DEM‹R ANKARA              
18160 MAHMUT CELAL ALAY ANKARA              
18161 MEVLÜT ERAY fiAH‹N ANKARA              
18162 FAT‹H FIRAT ANKARA              
18163 OMAN FARUK TAfiATMANLAR BURSA               
18164 BETÜL KIZILTAN EGE           
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18165 AYfiE N‹LGÜN ÖZTEK‹N ‹STANBUL          
18166 N‹LGÜN ATAR ‹STANBUL          
18167 KUZEY NA‹M ‹STANBUL          
18168 OKAN DEM‹RC‹ ‹STANBUL          
18169 NES‹BE ENG‹N ANKARA            
18170 MEHMET POLAT ‹STANBUL          
18171 BAHAR D‹NÇEL ‹STANBUL          
18172 MEL‹SA ÖZGE ÖZGEN ‹STANBUL          
18173 BARIfi ÖRGÜN ‹STANBUL          
18174 ÖZLEM fi‹R‹N KIRBAfiER ‹STANBUL          
18175 MEHMET SERKAN KÜÇÜK ‹STANBUL          
18176 DEMET ÖZLEM‹fi ‹STANBUL          
18177 ÖZNUR SARAÇO⁄LU ‹STANBUL          
18178 GÜL‹STAN YORGUN ‹STANBUL          
18179 S‹NEM ÇINAR ‹STANBUL          
18180 GAMZE ALTUN ‹STANBUL          
18181 SUAT FERHAT POLAT ‹STANBUL          
18182 FATMA DEM‹REL ‹STANBUL          
18183 MEHMET GÖKKAYA ANKARA            
18184 HÜSEY‹N YILMAZ GÜNEY         
18185 ARZU ÖZKAN GÜNEY         
18186 ÜLV‹ BAYRAK ‹STANBUL          
18187 YASEM‹N ANDAÇ BURSA              
18188 SIDIKA BOLKAN ‹STANBUL          
18189 EBRU BALIBEK ANKARA            
18190 AD‹LE ÇINAR ‹STANBUL          
18191 MUSTAFA TÜRKYÜCEL ‹STANBUL          
18192 NERG‹Z AKPINAR ‹STANBUL          
18193 BUKET ÇAKIT GÜNEY         
18194 GÜLSÜM AKBULUT ANKARA            
18195 AT‹LLA GÜZEL KOCAEL‹           
18196 NAD‹R ORKUN Ç‹V‹ ‹STANBUL          
18197 SERKAN ATMACA ANKARA            
18198 HÜSEY‹N ÇAKIR BURSA              
18199 ERDEM YIKAR BURSA              
18200 CÜNEYT AKPULAT BURSA              
18201 ENVER UMUT ÇEK‹Ç BURSA              
18202 AL‹ DEN‹ZL‹ BURSA              
18203 ÖZCAN ÇAKMAK EGE           
18204 EL‹F NUR LÜLE EGE           
18205 MEL‹KE CENG‹Z ESK‹fiEH‹R
18206 HAL‹L ‹BRAH‹M B‹LEN ANKARA            
18207 GÜRKAN KOÇ BURSA              
18208 ÖMER GÜRÇAY BURSA              
18209 HÜLYA GÖKBALKAN BURSA              
18210 AYfiE ÖZGE ALKAN BURSA              
18211 TOLGA TEKfiEN ANKARA            
18212 BURCU ATA ESK‹fiEH‹R
18213 MOHAR KOZAL‹S ‹STANBUL          
18214 AYfiE BETÜL AKDEM‹R GÜNEY         
18215 UMUT BARIfi AYHAN GÜNEY         
18216 BURÇ‹N fiEN KARADEN‹Z
18217 MUAMMER DEM‹REL KARADEN‹Z
18218 EM‹NE ASLI B‹LAL KOCAEL‹           
18219 S‹BEL GÜRLER EGE           
18220 SENEM YETG‹N EGE           
18221 SERKAN GÜNEfi EGE           
18222 CAN ÖZKURT EGE           
18223 NEV‹N CAN EGE           
18224 KORAY MOLLA EGE           
18225 RAMAZAN YO⁄UTÇU EGE           
18226 ÖZLEM KARAER EGE           
18227 EMRAH OLGUN EGE           
18228 MUSTAFA DO⁄AN ANKARA            
18229 PEL‹N SARIKAYA ANKARA            
18230 YUNUS DÜZMEK‹K TRAKYA
18231 HACER HACIO⁄LU KOCAEL‹           
18232 FER‹DUN ERTÜRK BURSA              
18233 MEHMET KORAY GÖK ‹STANBUL          
18234 ÇA⁄DAfi KADAKAL ‹STANBUL          
18235 ESMA SEV‹ML‹ ANKARA            
18236 SEV‹M ARAPO⁄LU KOCAEL‹           
18237 CANER YILMAZ ESK‹fiEH‹R
18238 ASIM ONUR ‹LHAN ANKARA            
18239 MEL‹KE ORAK ‹STANBUL          
18240 ENDER YURDABA⁄ ‹STANBUL          
18241 B‹NNAZ LURÇ‹ KOCAEL‹           
18242 MER‹Ç GÖRECE TRAKYA
18243 U⁄UR KARACA TRAKYA
18244 SEMA GÜLER KOCAEL‹           
18245 U⁄UR ‹LKBAHAR ANKARA            
18246 HASAN VURAL ANKARA            
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18247 FERDA⁄ YILDIRIM ‹STANBUL          
18248 BURCU TUNAMAN TRAKYA
18249 MURAT AVCI TRAKYA
18250 NEBAHAT TÜRKDO⁄AN TRAKYA
18251 LEVENT ARSLAN TRAKYA
18252 ‹LKER BAYIK TRAKYA
18253 EVR‹M SEV‹M TRAKYA
18254 MUSTAFA CEVDET KANBERO⁄LU KOCAEL‹           
18255 FAT‹H YAMAN ‹STANBUL          
18256 CANAN YALÇINYUVA ‹STANBUL          
18257 ELÇ‹N SARI ‹STANBUL          
18258 H‹LAL fiULE ÖZDEM‹R KOCAEL‹           
18259 SEZA‹ C‹HAN DALMIfi ANKARA            
18260 YUSUF B‹NGÖL KOCAEL‹           
18261 EROL AYDO⁄AN KOCAEL‹           
18262 fiEREF CENK KARAKAfi ‹STANBUL          
18263 HASAN AKYILDIZ ‹STANBUL          
18264 SAN‹YE GÜLAY ÇEL‹K ‹STANBUL          
18265 TANJU BURGUCU ‹STANBUL          
18266 TUBA AKKUfi ‹STANBUL          
18267 fiENS‹N ULUSOY ‹STANBUL          
18269 FULYA YAHYA ‹STANBUL          
18271 EMRAH ÖZDEM‹R ‹STANBUL          
18272 MAH‹R TULUNAY ‹STANBUL          
18273 YASEM‹N TANVER ‹STANBUL          
18274 D‹LEK KURTULUfi ‹STANBUL          
18275 ‹BRAH‹M SEM‹H KAÇAR ‹STANBUL          
18276 NEF‹SE N‹HAL YANMAZ ‹STANBUL          
18277 C‹HAN GEÇGEL KOCAEL‹           
18278 CEYDA BEfiER ESK‹fiEH‹R
18279 FARUK TATAR GÜNEY         
18280 SÜLEYMAN F‹KRET ULUÇ ‹STANBUL          
18281 ‹LKER ÖZTÜRK ‹STANBUL          
18282 HAYR‹YE ZEYNEP ÖZMEN ‹STANBUL          
18283 SERP‹L ÜNAL ‹STANBUL          
18284 NAZ‹FE GÜN UZAR ‹STANBUL          
18285 BEHÇET BOLLUK ‹STANBUL          
18286 RIDVAN B‹NGÖL ‹STANBUL          
18287 DO⁄AN ARISÜT ‹STANBUL          
18288 H‹KMET TANRIKULU ‹STANBUL          
18289 KENAN CEBEC‹ ‹STANBUL          
18290 ALPER ARSLAN ‹STANBUL          
18291 NESR‹N HAT‹PO⁄LU ANKARA            
18292 YALAZ YALÇIN EGE           
18293 FATMA YEfi‹M fiENER EGE           
18294 AYKUT PEHL‹VANO⁄LU ANKARA            
18295 Ç‹⁄DEM GÜLEÇ ANKARA            
18296 NURGÜL BAD‹O⁄LU ANKARA            
18297 HANDE YAVUZ ANKARA            
18298 RAZ‹YE DURMUfi ANKARA            
18299 MAHMURE ESENKAL ANKARA            
18300 MESUT DEL‹KAN BURSA              
18301 AYfiEGÜL FIRIN ‹STANBUL          
18302 ÜM‹T KARATEPE GÜNEY         
18303 AYfiE ‹SP‹R ANKARA            
18304 AYSUN ORHAN ANKARA            
18305 AfiIR ÇÖLO⁄LU ‹STANBUL          
18306 CUMAL‹ KESK‹N TRAKYA
18307 GÖKÇEN GÜR ANKARA            
18308 AHMET VAH‹ KARADA⁄ ANKARA            
18309 fiEMSETT‹N Y‹⁄‹T ANKARA            
18310 NESL‹HAN fiAH‹N GÜNEY         
18311 BELKIS KÖPRÜCEL‹ ‹STANBUL          
18312 RAMAZAN SAVAfi EGE           
18313 HAB‹P ORHAN ‹STANBUL          
18314 EM‹N SELAHATT‹N UMDU EGE           
18315 fiER‹F ÜLKER TRAKYA
18316 TUNAY ARI KOCAEL‹           
18317 UMUT HASKAYA GÜNEY         
18318 HALUK B‹LGE GÜNEY         
18319 SEBA YILMAZ ‹STANBUL          
18320 HALE ZEYNEP YÜKSEL KOCAEL‹           
18321 ELYASE fiARA KOCAEL‹           
18322 MEHMET EBREÇ USALP GÜNEY         
18323 YAVUZ DÜNDAR ESK‹fiEH‹R
18324 CÜNEYT AKYÜZ ESK‹fiEH‹R
18325 ONUR DEM‹RKIRAN GÜNEY         
18326 AYDAN AYGÜN ESK‹fiEH‹R
18327 AL‹ BULAMCI KOCAEL‹           
18328 MEHMET TAfi GÜNEY         
18329 N‹LGÜN GÜLBOY ANKARA            
18330 HAYDAR ‹LGÜN TRAKYA
18331 PEL‹N KUTULAY ANKARA            
18332 U⁄UR YILMAZ ANKARA            
18333 YAS‹N AYDIN GÜNEY         
18334 AYL‹N MUHARREMO⁄LU EGE           

SSiicciill AAdd››  SSooyyaadd›› fifiuubbee
18335 HAL‹L ATAK ANKARA              
18336 SEV‹L YEMEN‹C‹ ANKARA              
18337 SAL‹H BEND‹ ANKARA              
18338 ORHAN BOZKURT EGE           
18339 AK‹F GEÇER KARADEN‹Z
18340 DERYA fiAH‹N GÜNEY         
18341 CENK KAYA KOCAEL‹             
18342 DURSUN ÖZENL‹ GÜNEY         
18343 AYKUT KARADA⁄ ‹STANBUL            
18344 MET‹N ERYILMAZ EGE           
18345 MURAT YEN‹YURT ‹STANBUL            
18346 AYFER ÖZDEM‹R ANKARA              
18347 AYfiE KIZILTAfi ANKARA              
18348 TÜRKÖ⁄ÜN ALGÜL ANKARA              
18349 BESTE ALGÜL ANKARA              
18350 fiENAY fiEN ‹STANBUL            
18351 BURCU SEL ‹STANBUL            
18352 IfiIL KUfiKULU ‹STANBUL            
18353 ELVADE GÜNEY ‹STANBUL            
18354 ‹BRAH‹M BERBER ‹STANBUL            
18355 SERÇ‹N ERM‹fi ‹STANBUL            
18356 S‹BEL AKTAfi ‹STANBUL            
18357 BURÇ‹N HACIBEK‹RO⁄LU ‹STANBUL            
18358 SEL‹N NURSAL ‹STANBUL            
18359 BÜfiRA ÇEL‹K ‹STANBUL            
18360 ZEYNEP GÖREN ‹STANBUL            
18361 ÖZLEM ÖZTEK‹N ‹STANBUL            
18362 FATMA ASLIHAN AKSOY ‹STANBUL            
18363 ENG‹N YA⁄MUR ‹STANBUL            
18364 ELÇ‹N KOÇAK ‹STANBUL            
18365 ÜLKÜ KOLÇAK ‹STANBUL            
18366 AHU ULU⁄ ‹STANBUL            
18367 GÖKÇEM GÖKÇE BAfiARAN GÜNEY         
18369 KADER ULUSOY GÜNEY         
18370 N‹MET KIZILTEPE ‹STANBUL            
18371 MEHMET KARATAfi GÜNEY         
18372 SEHER fiENADA EGE           
18373 SEMA TERZ‹ ‹STANBUL            
18374 SELMA EK‹N ESK‹fiEH‹R
18375 MEHMET SATILO⁄LU GÜNEY         
18376 ‹HSAN KEKL‹K ‹STANBUL            
18377 HÜSEY‹N ‹LKER TUNCA ESK‹fiEH‹R
18378 AYSEL ER‹fiC‹ ‹STANBUL            
18379 ÖZGÜR ÖZTÜRK EGE           
18380 SERTAP APAYDIN EGE           
18381 fiENAY BALBAY EGE           
18382 AHMET UZTU⁄ EGE           
18383 ONUR ULUDA⁄ EGE           
18384 VOLKAN ÖZENÇ EGE           
18385 SULTAN GÜLÇE EGE           
18386 ERB‹L YILDIRIM EGE           
18387 ‹SMA‹L AYDIN EGE           
18388 OZAN AKGÜL EGE           
18389 OSMAN TURAN EGE           
18390 GÖKHAN BOZO⁄LU EGE           
18391 EJDER GÖLÜKÇET‹N EGE           
18392 MÜM‹N EN‹S LEBLEB‹C‹ EGE           
18393 ALEV KARAASLAN ‹STANBUL            
18394 YAVER SAKA ANKARA              
18395 OSMAN GÖKALP ANKARA              
18396 ESSÜM ÖNER ANKARA              
18397 ASLI GÜNEfi ANKARA              
18398 EMMUN KARAHAN ‹STANBUL            
18399 HAT‹CE BERAT KILIÇ BURSA               
18400 NURSEL SÖZÜNER‹ BURSA               
18401 GÜLER YILMAZ BURSA               
18402 MEL‹H fiEREF MURADO⁄LU BURSA               
18403 SÜLEYMAN ÜN BURSA               
18404 ‹REM EK BURSA               
18405 MERAL KAYGISIZ BURSA               
18406 NERM‹N CAN BURSA               
18407 FATMA AYHAN ANKARA              
18408 FATMA ALTAY ANKARA              
18409 MURAT YILDIRIM ANKARA              
18410 BETÜL GÖKTU⁄ ANKARA              
18411 SÜHA TEVF‹K TUNCALP ‹STANBUL            
18412 AYfiEGÜL AYDIN KARADEN‹Z
18413 D‹LEK DEM‹REL KARADEN‹Z
18414 AZRA AKOVA ‹STANBUL            
18415 MUHAMMED ERTU⁄RUL ‹STANBUL            
18416 ALAATT‹N ÖZDEM‹R ANKARA              
18417 PINAR TOPTAfi ANKARA              
18418 MEHMET TANAYDIN ANKARA              
18419 FAT‹H YILMAZ ANKARA              
18420 SAM‹ COfiKUN BURSA               


