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YAŞASIN 1 MAYIS
Yerelde ve genelde yönetilenlerin yöneticilerini seç-

meye yönelik seçimler ülke çapında tamamlandı. Seçim
öncesi ve sonrası değerlendirme tartışmaları toplumun
ıer kesimi tarafından yapılıyor. Sistem kendi dengelerini
oluşturarak yoluna devam etmek istiyor.

Seçim öncesinde Makina Mühendisleri Odası tüm şu-
beleri ile birlikte bir demokratik -mesleki kitle örgütü ol-
ma idiası ile meslek alanları ile ilgili ülke gerçeklerini, so-
runlarını, çözüm yollarını kamuya duyurma görevlerini
yerine getirmiştir. En azından getirmeye çalışmıştır.

Bu süreçte; emekten, barıştan, doğrudan ve güzelden
yana olan tüm demokratik yapılarla birlikte yanyana dur-
ma refleksini gösteren Odamız, kendi yayın organlarında
ve oluşturduğu platformlarda ülkenin içinde bulunduğu
durum ve yapılması gerekenleri kamuoyuna duyurmuş-
tur.

Seçimler öncesinde de söylediğimiz gibi seçim süreci
çetecilerin, rantçıların, halk düşmanlarının, yolsuzluk çev-
relerinin medya desteği ile aklanma ve toplumsal belleğin
yok edilmesi süreci olarak işletilmiştir. Seçim sonrası
medyada yapılan ilk değerlendirmelerde de bu süreç işle-
tilmektedir. Oluşan parlementonun bileşenlerinin önü-
müzdeki dönemde oldukça yoğun tartışılacağı açıktır. Se-
çim sonuçlarının emekten, halktan ve barıştan yana bir
parlemento bileşeni oluşturamamasının nedenlerinin ve
geleceğe yönelik izlenecek politikaların, tüm demokrasi
güçlerince bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi şim-
diki görevimizdir.

Biliyoruz, ülkenin sancılı ve zor dönemlerinde tüm
meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri-
ne zor görevler düşmektedir. Makina Mühendisleri Odası

bundan önce olduğu gibi bundan böyle de çalışma ilkele-
ri doğrultusunda zor görevlerin yerine getirilmesinde de.
elini taşın altına koymada da, gerekeni yapacaktır.

Bir yandan örgütlenmeye yönelik çabalarımız sürer-
ken öte yandan da çalışma programına aldığımız kongre,
kurultay ve sempozyum çalışmalarımızı tamamlıyoruz.

Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu. An-
kara Gerçeği Sempozyumu sonuç bildirgeleri yayınlandı.
Şimdi sırada Öğrenci - Üye Kurultayı, GAP ve Sanayi
Kongresi, Ulaşım - Trafik Kongresi, I. Kalite Sempozyu-
mu, III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Makina İmalat Tek-
nolojileri Sempozyumu, Denizli'de Sanayileşme ve Kent-
leşme Sempozyumu, Mühendislik - Mimarlık Eğitimi
Sempozyumu, VI. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyu-
mu, IV Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Kaynak
Teknolojisi II. Ulusal Kongresi, Endüstri - İşletme Mühen-
disliği Kurultayı, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sem-
pozyumu, IV. Ulusal Kağıt Sempozyumu, I. Ulusal Hidro-
lik Pnömatik Kongresi, TMMOB Sanayi Kongresi çalış-
maları var. Örgütümüz tüm çalışanları ile birlikte bu etkin-
liklerimizin başarılı geçmesi için uğraşıyor. Birlikte üret-
mek, birlikte karar almak ve birlikte yönetmek anlayışın-
da olan Yönetim Kurulumuz tüm üyelerimizi bu çalışma-
lara aktif katkı koymaya çağırmaktadır.

Emeğin, barışın, direncin, dayanışmanın ve
mücadelenin bayramı 1 Mayıs hepimize kutlu
olsun.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ANKARA GERÇEĞİ
13rl4 Mart 1999 - Ankara

Meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve uz-
manlann katılımı ile oluşan Ankara Kent Konseyi Girişimi,
13-14 Mart 1999 tarihlerinde düzenlenen üçyüz dolayında
katılımcının olduğu "Ankara Gerçeği" başlıklı toplantının so-
nuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.
1. Kentli haklan tanınarak, kent halkının; ırk, renk, cinsiyet,

dil, din siyasal görüş, mülkiyet ve statü ayrımı gözetmek-
sizin, kentli haklarına sahip olduğu bilinmelidir. Ve kent
halkının bu bilinci geliştirmesi ve kullanması sağlanmalı-
dır.

2. Avrupa Kentsel Şartı tanınarak; insan haklan ve özgür-
lüklerinin vazgeçilmez olduğu bilinmelidir. İnsan yerleşim-
leri ve yaşam çevreleri, insan onuruna uygun yaşamak,
sosyo-kültürel etkinliklerde bulunmak amacıyla oluşturul-
malıdır. Doğal, tarihsel ve kültürel değerler korunmalıdır.

3. Kent mekanlan, kentte yaşayan herkesin özgürce ve bir-
birlerinin haklarına saygı duyarak kullanabileceği özellikle-
re sahip olmalıdır.

4. Kent mekanlan; başta çocuklar, gençler, yaşlılar ve en-
gelliler olmak üzere tüm kentlilerin gereksinimlerini karşı-
layabilecekleri bir biçimde düzenlenmelidir.
Ankara'da sokak çocuklan sorunu olduğu gözardı edil-
memeli, yerel yönetimler sorunun çözümü için çaba gös-
termelidirler.

5. Ankara gerçek bir kent planına sahip olmalıdır. Başta
Nazım İmar Planı olmak üzere kente yönelik her karar ve
proje bu plana dayandınlmalıdır.

6. Ankara'nın ulaşım sorununun çözümünde noktasal pro-
jeler yerine Ankara Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, toplu
taşıma ağırlık veren projeler üretilmelidir.

7. Nazım Planlar doğrultusunda, Ankara açık yeşil alanlar
sistemi oluşturulmalı, parçacı çözümler yerine kentin ko-
ridor dokusunu oluşturan uygulamalara gidilmelidir.

8. Ankara'nın su ve kanalizasyon sorunlan gelecekteki ihti-
yaçlan gözetilerek plan bütünselliği içerisinde çözülmeli-
dir.
Atık toplama sistemi kurulması doğrultusunda ki yasa ve
yönetmelikler uygulanmalıdır.

9. Başkentimize yakışır bir yangın yönetmeliğinin ivedilikle
çıkartılması ve uygulanması sağlanmalıdır.

10. Ankara'daki kültürel mozağin Ankara kent kültürü çerçe-
vesinde geliştirilmesi için yerel yönetimler çaba hârcama-
hdır.

11. Kentsel hizmetlerdeki ücret politikalan piyasa koşullarının
ve belediye yönetimlerinin insafına terkedilmeden tüketici
haklan korunarak tespit edilmelidir.

12. Yerel yönetimlerin çalışmalarında şeffaflık esas olmalıdır.
Yerel yönetimler özerkleştirilerek, halkın doğrudan katılı-
mı üzerinden tasarlanmalıdır.

Biz Ankara Kent Konseyi Girişimi olarak yukanda anlatı-
lan hedefler doğrultusunda yerel yönetim çalışmalarını iz-
leyerek, denetleyecek ve kamuoyunu bilgilendirmeye de-
vam edeceğiz.

KENTİÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLER
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
13 Mart 1999 - Eskişehir

Ulaşım, günlük yaşamın en önemli parçalarından birisi-
dir. Hızh ve çarpık kentleşmeyle birlikte özellikle "Ulaşım ve
Trafik" olgusu son yıllarda kent yaşamında sorun olarak ilk
sıraya oturmuştur.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının berabe-
rinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de
yansımaktadır. Kentleşme oranı toplumun ekonomik ve
sosyal gelişmişliğinin bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak
planlı kentleşme; mevcut alt yapısıyla bir bütündür. Bu ne-
denle ulaşım ve onun bir parçası olan trafikle ilgili yapılacak
planlamalar ve çözüm önerileri de bütünlük içerisinde olmak
zorundadır.

Ulaşım ve trafikteki alınan yanlış kararlar ve uygulamalar
artık kentlerimizdeki yaşamı tehdit etmekte ve ekonomik
gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu amaçla Odamız adına 13 Mart 1999 tarihinde Eski-
şehir Şubemiz Sekreteryalığında düzenlenen Kent İçi Ula-
şımda Raylı Sistemler Sempozyumu sonucunda ortaya çı-
kan görüşler aşağıda belirtilmiştir.
1. Hazırlanan ulaşım etüdleri bilimsel temele dayalı araş-

tırmaları içermelidir.
2. Kentin kaderini etkileyecek büyük projeler halkın,

kentlinin tartışmasına açılmalıdır. Meslek kuruluşları-
nın, uzman kişilerin ve üniversitelerin görüşleri mutla-
ka alınmalıdır.

3. Kent gelişimine göre belirlenen hedefler doğrultusun-
da imar durumu gözden geçirilmeli ve buna göre toplu
taşımalığa önem veren ulaşım sistemleri planlanmalı-
dır.

4. Ulaşım sistemleri seçimi vs etüdlerinde ciddi planlama,
proje ve mühendislik çalışmaları yapılmalıdır. Bu ça-
lışmalarda bireysel taşımacılık politikaları yerine toplu
taşıma politikalar tercih edilmelidir.

5. Kent nazım planı ile bütünleşik olarak hazırlanmış,
kentsel ulaşım planı olmadan, herhangi bir ulaşım tü-
rünü seçmek, kalıcı bir ulaşım yatırımına girişmek ve
ona öncelik vermek, kente ve kentliye karşı işlenmiş
bir suçtur.

6. Ulaşım sistemi, yolcuların yolculuk ihtiyaçlarına en uy-
gun şekilde aktarma yapmalarına imkan verecek bü-
tünleşik bir sistem olarak tasarlanmalıdır.

7. Ulaşım araçlarının yarattığı gürültü, hava kirliliği ve
çevre sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların en
aza indirilmesi planlama sırasında dikkate alınmalıdır.

8. Raylı taşımacılık sistemi seçiminde güzergahtaki yol-
culuk talebine en uygun olan tür (hafif metro, metro,
tramvay vb.) seçilmelidir.

9. Kentsel ulaşımda yararlanılacak tüm makina, teçhizat
ve ekipmanın ülkemizde üretilmesi sağlanacak şekilde
her türlü destek verilmelidir.

10. Projelerde kullanılacak güvenli bir veri tabanının
oluşturulması ve kamunun kullanımına açık olması
sağlanmalıdır.
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DEMOKRAS9 K1AKU£<l/iy9
SOJMAÇ %9£D9KgeS9 (6 Mart 1999)

Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kural-
larıyla yaşama geçmesi, laik, insan haklarına saygılı
hukuk devleti anlayışının egemen olması bütün de-
mokratik örgütlerin gündemini oluşturmaktadır. De-
mokrasi ve insan haklarını savunmanın; toplumda
değişik kültürlere ve inançlara saygılı bir ortam yara-
tılmasının ertelenemez bir görev olduğu görüşünde
birleşen, DİSK, KESK, TDB, TEB, TMMOB, TÜR-
MOB, TTB, TVHB, ÇGD, ÇHD, İHD, HALKEVLE-
Rİ, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, PSAKD'den oluşan
14 örgüt, demokrasi mücadelesini daha etkin hale
getirebilmek için aralarındaki dayanışma ve eylem
birliğini güçlendirmek için; militarizme ve şiddet poli-
tikalarına karşı barışı ve insan haklarını, anti demok-
ratik yönetim biçimine karşı halkın yönetimlerde söz
sahibi olabileceği demokratik, laik, sosyal hukuk dev-
leti anlayışını egemen kılma çabaları-mücadeleleri
doğrultusunda Türkiye Demokrasi Kurultayını top-
lamaya karar vermişlerdir.

Kurultay çalışmalarının örgütlenebilmesi için her
örgütün merkez yönetiminden bir kişiyle temsil edil-
diği bir Düzenleme Kurulu ve bunun içinde DİSK,
KESK, TMMOB ve Halkevleri'nden bir Yürütme Ku-
rulu oluşturulmuştur. Türkiye Demokrasi Kurultayı,
doğrudan örgütlerin üye tabanlarının katılımıyla ger-
çekleşen yerel demokrasi kurultayları aracılığıyla aşa-
ğıdan yukarıya doğru örgütlenmiştir. Yerel kurultaylar
5 Aralık 1998 - 26 Ocak 1999 tarihleri arasında
Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyar-
bakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, İs-
tanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Si-
vas, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde beşbinin
üzerinde üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Üyeleri-
mizin yerel demokrasi kurultaylarında tartışarak oluş-
turdukları görüşler ve talepler Yerel Demokrasi Ku-
rultayları Sonuç Bildirgeleri adıyla basılarak kamuo-
yuna duyurulmuştur.

Bu aşamalardan aşağıdan yukarıya doğru örülerek
gelen Türkiye Demokrasi Kurultayı 6 Mart 1999 ta-
rihinde Ankara'da DSİ Konferans Salonunda toplan-
mıştır.

Türkiye Demokrasi Kurultayı'nın önem ve anlamı-
nı vurgulamak için üç konunun altının önemle çizil-
mesi gerekmektedir.
1. Türkiye Demokrasi Kurultayının merkezi bileşeni

14 örgüt olmakla beraber, yerel kurultaylar çok
daha geniş bir örgütlü katılımı yansıtmaktadır.
Merkezi düzeyde kurultay düzenlemesine katıl-
mayan Türk-lş, T. Barolar Birliği'ne bağlı sendi-
ka ve İl Baroları ve bunların yanında pek çok
demokratik örgüt ve yerel kurultay çalışmalarına

katılmış, merkezi kurultaya delege göndermiştir.
6 Mart kurultayının delege yapısı, ülkenin örgüt-
lü kesimlerini temsil etme olanağını yakalamış-
tır.

2. Kurultayımız, yukarıdan aşağı örgütlenen klasik
bir yapılanma olmayıp, aşağıdan yukarı örgüt
tabanlarının özgür iradeleriyle geliştirdikleri bir
eylemlilik olmuştur.

3. Kurultayımıza, ülke sorunları ve demokratikleş-
me konularında ortaya konan görüş ve öneriler
ülke genelinde örgütlü yapıların ortak sesini
yansıtmaktadır. Bu sesin oluşturduğu görüş ve
ulaşılan kararlar aşağıda sunulmaktadır.

12 EYLÜL HUKUKU KURUMLARI İLE
ORTADAN KALDIRILMALIDIR

12 Eylül darbesi ile topluma zor yoluyla dayatılan
ve demokratikleşmenin önündeki en önemli engel-
lerden birisi olan 1982 Anayasası yürürlükte olduğu
sürece demokratikleşme ve insan hakları alanında
ileri adım atmak olanaklı değildir. Darbe Anayasası
yürürlükten kaldırılarak çağdaş, çoğulcu, laik, katı-
lımcı, emekçi halkın çıkarlarını gözeten, hak ve öz-
gürlüklerden yana yeni bir Anayasa'nın hazırlanması-
nı istiyoruz.

Ülkede hukukun üstünlüğü egemen olana kadar,
demokratik-laik sosyal hukuk devletinin kurulması
için mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.
- DGM'lerin kaldırılmasını, sivillerin Askeri Mahke-

melerde yargılanmasına son verilmesini ve kısa-
cası Türkiye'de yargının siyasi baskılardan kurtarı-
lıp bağımsız ve tarafsız hale getirilmesini,

- OHAL, TMY ve İller İdaresi Yasası gibi baskı ya-
salarının biran önce yürürlükten kaldırılmasını,

- Mafya-Devlet-Siyaset ilişkisinin dağıtılabilmesi için
sorumluların açığa çıkarılarak makam ve mevkileri
ne olursa olsun cezalandırılmasını istiyoruz.

Seçim Sistemi:

- Seçim sisteminde temsilde adalet ilkesi yaşama
geçirilmesi için halkın iradesinin önünde engel
olan seçim barajının kaldırılmasını, her partinin
aldığı oy oranında temsil edilmesini,

- Siyasal Partiler Yasası'nın yeniden düzenlenerek,
parti başkanları diktasına son verilerek parti içi
demokrasinin işlemesine olanak tanınmasını ve
partilerin emekçi sınıf ve katmanları temsil edebil-
melerinin önündeki tüm sınırlamaların kaldırılma-
sını,
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- Dokunulmazlık zırhının kaldırılmasını,
- Seçmenlere seçilmişleri geri çağırma hakkının ve-

rilmesini,
- Partilerin Parlamento'ya girmesinin devletin değil,

halkın kararına bağlı olmasını istiyoruz.

Yerel Yönetimler:

- TBMM Genel Kurulu'ndan geçirilmesi düşünülen,
kısa ve bilinen adıyla "Yerel Yönetimler Yasa
Tasarısı", yerel yönetim alanında küreselleşme
anlayışının emrettiği yap-işlet-devret, özelleştirme
gibi talana uygulamaları gerçekleştirmek için İl
Özel İdarelerini vesayet yetkileri ile donatan; ça-
lışan personeli sözleşmeli statüsünde istihdama
yönelterek üzerinde baskı unsuru oluşturmaya
çalışan; Valiye tanıdığı yetkilerle demokratik yö-
netim anlayışından uzaklaştıran bu yasanın geri
çekilmesini,

- Avrupa Kentsel Şartı, Yerel Yönetim Özerklik
Şartı gibi belgeleri gündemine alan Türkiye'de,
yerel yönetim meclislerinin o kentin DKÖ'leri ile
birlikte yönetilmesini, böylece partizan tutumların
çoğulcu ve demokratik biçimde denetlenip engel-
lenmesini,

- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için bölge dü-
zeyinde yerel parlamentolar oluşturulmasını isti-
yoruz.

İnsan Hakları:

- Örgütlenmeyi zorlaştıran yasal ve keyfi engelle-
melerin ortadan kaldırılmasını, bu konuda Türki-
ye'nin altına imza koyduğu sözleşmelerin derhal
uygulanmasını istiyoruz. Özellikle muhalif partiler
üzerindeki yasal ve fiziki baskıların örgütlenmeyi
ve siyasete aktif katılım engellediği gerçeğinden
hareketle Kurultayımız, örgütler üzerindeki her
tür anti demokratik uygulamalara karşı mücadele
etme kararlılığındadır.

- Yaşama ve çalışma hakkının korunmasını, iş gü-
vencesi ve işsizlik sigortasının sağlanmasını,
2821 ve 2822 sayılı yasalar yürürlükten kaldırı-
larak tüm ücretli çalışanlar için ortak bir sendika,
TİS ve grev yasasının İLO ve evrensel çalışma
normlarına göre düzenlenerek bir an önce çıka-
rılmasını,

- Bilgilendirme, düşünce, düşünceyi ifade ve yayma
özgürlüğünün güvence altına alınabilmesi için,
düşünceyi suç sayan yasa maddelerinin kaldırıl-
masını ve düşünenler üzerindeki devlet baskısına
son verilmesini,

- Gözaltında kayıpların akıbetinin açığa çıkarılarak
kayıp aileleri üzerindeki baskılara son verilmesini,
işkencenin bir insanlık suçu olarak mahkum edil-
mesini, keyfi gözaltı ve zorla muhbirleştirme po-

litikalarına, cezaevlerindeki tutuklular ve aileleri
üzerindeki insanlık dışı baskılara son verilmesini,
insanlık dışı F Tipi ve Hücre Tipi cezaevi proje-
sinden vazgeçilmesini,

- Kadın haklan, çocuk haklarıyla ilgili olarak Tür-
kiye'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmelerin
gereklerinin yerine getirilmesini ve yasalardaki
ayrımcılığın giderilmesini,

- Doğal kaynaklarımızın gerçek sahibinin ülke halkı
olduğunun gerçeğinden hareketle kültürel miras-
larımızın, çevremizin, kentsel dokumuzun yerli ve
yabancı sermayece nükleer santral, siyanürlü altı
örneklerinde yaşadığımız gibi tahrip edilmesine
izin verilmemesini,

- Halkın doğru haber alma hakkına saygı gösteril-
mesini ve devletin muhalif gördüğü basın üzerin-
deki baskılara son vermesini; medyanın basın ah-
lakına ve ilkelerine uygun yayın yapmasını,

- Dinsel gericiliğin, irtica ve siyasal İslam'ın demok-
rasi geliştirilerek önlenmesini, Türk İslam sentezi-
nin devlet felsefesi olmaktan çıkarılmasını,

- Devletin her türlü inanca eşit uzaklıkta durmasını,
saygı göstermesini ve bireyle olan ilişkilerinde laik
olmasını, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarıl-
masını,

- Halkın bilinçli tüketiciler haline gelmesi için tüke-
tici haklarının yasal ve fiili olarak uygulamaya
konmasını yaşama geçirmek için Kurultayımızın
mücadelede kararlı olduğunu belirtmek istiyoruz.

Kürt Sorunu;

- Türkiye Demokrasi Kurultayı, tüm yurttaşların
etnik, dinsel ve kültürel farklılıklarına saygı göste-
ren, şiddetten arındırılmış, barışçıl yöntemle de-
mokratik bir çözüme ulaştırılmasını ortak görüş
olarak benimsemiştir.

- Bu sorunun barışçıl ve demokratik yoldan çözümü
için, Kürt kimliğinin tanınmasını, Kürt dili ve kül-
türü üzerindeki kısıtlayıcı politikalardan vazgeçil-
mesini, zorunlu olarak göç edenlerin tüm kayıpları
tazmin edilerek geri dönüşleri, can ve mal güven-
liğinin sağlanmasını istiyoruz.

Eğitim Sorunu:

- Bütçeden eğitime ayrılan pay artırılarak, parasız,
bilimsel ve nitelikli eğitim hizmetinin devlet tara-
fından yerine getirilmesini,

- Eğitim alanında kar amacıyla dönen büyük eko-
nomik kaynakların planlanarak, ticari alandan, çı-
kartılıp eğitimin geliştirilmesi amacına yönlendiril-
mesini istiyoruz.

- Irkçı, söven, cinsiyetçi eğitime son verilmesini,
üniversitelerin özerk ve demokratik bir yapıya ka-
vuşturulmasını istiyoruz.
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Ekonomik Sorun:

- Rant ekonomisinden vazgeçilerek, ülke kaynakla-
rının üretim ekonomisine yönlendirilmesini,

- Bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldıracak verimli-
liği esas alan ekonomik politikaların yaşama geçi-
rilmesini,

- Vergi reformuyla az kazanandan az, çok kazanan-
dan çok vergi alınmasını,

Özelleştirme:

- İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, ülke kay-
naklarının emperyalist tekellere devri, emperyalist
tahakküm anlamına gelen özelleştirme uygulama-
larına son verilmesini,

- Özelleştirilen tüm KiT'lerin yeniden devralınması-
nı,

- Mevcut KİT sisteminin yeni düzenlemelerle ser-
mayenin arpalığı olmaktan çıkarılmasını,

- Özelleştirme aleyhindeki yargı kararlarının uygu-
lanmasını,

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının lağvedilerek bu
kuruluşa aktarılan kaynakların KiT'lere, yatırımlara
ve sosyal harcamalara ayrılmasının sağlanmasını
istiyoruz.

Bağımsızlık Sorunu:

- Emperyalizm ile her türlü siyasi, askeri, ekonomik
bağımlılık ilişkilerine son verilmesini,

- ABD Askeri üslerinin ve ikili askeri anlaşmaların
iptal edilmesini,

- Körfez savaşı ittifakından Türkiye'nin çekilmesini,
- Irak'a karşı yaptırımlardan vazgeçilmesini ve askeri

saldırılarda ülkemiz topraklarının kullanılmasına
izin verilmemesini,

- Küresel sermayenin hiçbir sınır tanımadan dünyayı
talan etmesi anlamına gelen MAI ve benzeri an-
laşmalara karşı ulusal ve uluslararası düzeyde etkin
bir muhalefet oluşturulmasını istiyoruz.

Sonuç olarak;

Ülkemizin seçim sürecine girdiği bir dönemde, biz
Kurultay Delegeleri, yukardaki taleplerimizi en acil is-
temlerimiz olarak seçimlere katılacak tüm siyasal parti
ve adaylara duyuruyoruz. Ancak, Parlamento'da grubu
olan tüm siyasal partilerin iktidar ya da iktidar ortağı
olduğu dönemde yukardaki taleplerin hayata geçiril-
mesi doğrultusunda hiçbir çaba sarf etmediklerine ta-
nık olduğumuzun altını birkez daha çizerek duyuruyo-
ruz. Parlamento'da yer alan, tüm bu partilerin ortak
özellikleri, 12 Eylül hukuku ve onun kurumlannı kabul
etmiş olmalannın yanında bu hukuku yaşamda devam

ettirmeyi hedeflediklerini görüyoruz.
21 ilde gerçekleştirdiğimiz tüm yerel kurultaylarda

değişmesini istediğimiz Siyasal Partiler Yasası ve Se-
çim Yasası, aynen yürürlükte kalmıştır. Mevcut yasa-
larla gerçekleştirilecek olan seçim, yine büyük oranda
aynı partilerin Parlamentoya taşınmasıyla sonuçlana-
cak bir aldatmacadan fazla bir anlam ifade etmeye-
cektir. Medyanın da yoğun desteğiyle seçim dönemi
geçen seçimlerden bu yana yaşanan tüm olumsuzluk-
ların, çetelerin, mafyanın, yolsuzlukların, insan haklan
ihlallerinin, irticai faaliyetlerin, tarikat-aşiret ilişkilerinin
aklanma süreci olarak işleyecektir. Böylesi bir süreçte,
biz Kurultay Delegeleri; Türkiye Demokrasi Kurulta-
yı'nın Türlüye Demokrasi Platformu 'na dönüştürüle-
rek yukarda temel hatlarıyla ortaya konan program
çerçevesinde sürekli bir eylemlilik içerisinde olunma-
sını, aynı birlikteliğin, yerel düzeyde de platformlar
şeklinde sürdürülmesini, Kurultayı düzenleyen ör-
gütlerin yönetim organlarına öneriyoruz.

Bizler yukarda tariflediğimiz Platform aracılığı ile
birlikte ürettiğimiz somut bilgileri, seçimler süreci ve
sonrasında halkın doğru bilgilendirilmesi için kullana-
cağız.

1. Susurluk ile gözler önüne serilen, polis-mafya-
aşiret-siyaset ilişkilerini sürekli toplumun günde-
minde tutacağız.

2. TÜRKBANK ve POAŞ özelleştirme ihalelerinde
açıkça sergilenen mafya, sermaye, politikacı, ba-
kan ilişkilerini,

3. Parlamento'daki tüm partilerin karşılıklı birbirleri-
nin yolsuzluklarını aklamasını,

4. Özelleştirmede yapılan vurgunları; örneğin SEKA
saldınlarını,

5. Kamu emekçilerine yönelik baskı ve sindirme
politikalarını,

6. Toplum vicdanını yaralayan, ülkemizin dünya ül-
keleri arasında saygınlığını zedeleyen pekçok ko-
nu yanında; Manisa ve Meclis davalarını ve genç-
lerimizi hedef alan diğer saldırıları, yakılan or-
manlan ve boşaltılan köyleri, Galatasaray'da her
Cumartesi dövülen Cumartesi Annelerini, düşün-
celerinden dolayı hapsedilen Eşber Yağmurdere-
li'yi, Hasan Ocak'ı, Metin Göktepe'yi, Gazi ve Si-
vas Katliamları'nı, kısacası tüm insan hakları ve
demokrasi ihlallerini,

7. 28 Şubat muhtırasını ve anlamını,
8. Yörelerimizdeki yerel yönetimlerin kent ve

kentliye karşı işledikleri suçlan,
sürekli gündemde tutarak UNUTTURULMASI-
NA İZİN VERMEYECEĞİZ!
Bizler, mevcut sistemle yapılan seçim sonuçları-

nı adil bulmuyoruz, seçimlerin ertesinde adil ve de-
mokratik seçim taleplerimizi yeniden yükselteceği-
mizi, kamuoyuna duyuruyoruz.
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DOÇKU
Mesleki davranış (Etik) Kuralları;

Mesleki davranış kuralları" konusunda bir taslak sun-
mak ve bu taslağın tartışılması sürecini başlatmak amacıyla
'Mühendislik ve Mimarlık Mesleki Davranış (Etik) Ku-
ralları" taslak kitapçığı çıkarılmış ve üniversitelere, Oda-
lara, İKK'lara dağıtımı yapılıp tartışmaya açılmıştır. Bu tas-
lağın hazırlık sürecinde 11 Aralık 1998 tarihinde yapılan
"Mesleklerde Etik Kurallar" konulu atölye çalışmasına tıpta,
hukukta ve basında meslek kuralları tartışılmıştır. 30 Ocak
1999 tarihinde ise, "Mühendislik ve Mimarlıkta Etik Ku-
rallar ve Etik Eğitimi" konulu bir atölye çalışması daha ya-
pıldı. Hazırlanan ilk taslak 11 Şubat 1999 tarihinde İz-
mir'deki bir üye forumunda tartışıldı. Bu çalışmalar da göz
önünde bulundurularak bir kitapçık hazırlandı.

Kitapçık üç bölümden oluşmaktadır.
İlk ve ana bölüm tartışmaya açılan "Taslak" bölümü-

dür. Amacımız Kurultay sürecinde bu taslağın en yaygın bir
biçimde tartışılmasını sağlamaktır. Tartışma toplantıları
sonunda yapılan önerilere göre yeniden düzenlenecek
"Taslak", Odaların (ve Şubelerin) Genel Kurullarında ve
daha sonra da Mühendislik Mimarlık Kurultayı'nda gö-
rüşülecek ve TMMOB Genel Kurulu'na sunulacaktır. Tar-
tışmalar sonunda bir metnin mühendisler ve mimarlar için
mesleki davranış kuralları olarak kabul edilmesi durumun-
da, bu kurallar (TMMOB Yasasının da açıkça belirlediği
gibi) sadece üye mühendis ve mimarları değil, ülkemizde
mühendislik ve mimarlık mesleğini uygulayan, mesleki
eğitim veren ve bu unvanları kullanan bütün meslek men-
suplarını kapsayacaktır.

Bu kitapçık gündemimizdeki tartışmayı daha verimli
kılmak amacıyla "Taslak" dışında bazı çalışmalara da yer
vermektedir. Bunlardan birincisi "Tartışma Notları" bö-
lümüdür. Bu bölüm konu ile ilgili oterak düzenlenmiş bulu-
nan iki atölye çalışması ve bir forumun sonuçları da de-
ğerlendirilerek hazırlanmış olup, konuya ilişkin genel bir
çerçeve sunmakta ve taslağın nasıl bir yaklaşımla hazırlan-
dığını anlatmaktadır.

"Tartışma Notları" örnek olaylarla konuyu açıklamaya
çalışmakta, diğer mesleklerdeki uygulamaları ve mühen-
dislik örgütlerinde konunun tarihsel gelişimini özetlemekte
ve üye toplantılarından beklentilerimizi açıklamakta, yanıt
aradığımız sorulan belirlemektedir: Meslek davranış kural-
ları gerekli midir? Bu kurallar hemen ve yaptırım gözetile-
rek uygulamaya konulacak mıdır? Bir süre sonra mı uygu-
lamaya konulacaktır? Yoksa bunlar yalnızca eğitici, uyana,
esinleyici, kılavuz kurallar olarak mı değerlendirilecektir?
Bütün bunlar ancak tartışılarak karar verilebilecek konu-
lardır.

Son olarak tartışmaları daha verimli kılmak amacıyla,
olası bir "bu konu şimdiye kadar nasıl ele alınmış?" soru-

suna yanıt vermek üzere daha önce bu konuda bir çalışma
yapmış olan TMMOB Mimarlar Odası'nın ve dünyadaki
çeşitli mimar ve mühendis örgütlerinin mesleki etik kural-
larına ilişkin belgelerine yer verilmiştir. "Mesleki Etik Ku-
rallarından Örnekler" bölümünde yer alan belgeler deği-
şik coğrafyalardan örnekler vermek amacıyla seçilmiştir.

"Mesleki davranış kurallarının -eğer kabul edilirse-
meslek yaşamımızda hepimizi yakından etkileyecek kural-
lar haline geleceği ve meslek yaşamımızın ayrılmaz bir
parçasını oluşturacağı, sanırız belirtmeyi gerektirmeyecek
kadar açıktır. Dolayısıyla bugünden ne kadar yaygın ve ol-
gun bir tartışma yaşarsak, o kadar yerinde ve uygulama
yeteneğine sahip kurallar oluşturabileceğimiz de bir o ka-
dar açık olmalıdır.

Bu tartışmayı yaygınlaştırmak üzere taslağa ilişkin gö-
rüşlerinizi kurultay öncesindeki üye toplantılarına katılarak
belirtebilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi işyeri temsilcilerinize,
Odalarınıza iletebileceğiniz gibi, TMMOB Mühendislik
Mimarlık Kurultayı Sekretaryası'na da gönderebilirsiniz.
Ayrıca, bu haberleşme için etik@mmo.org.tr elektronik
posta adresi alınmıştır. Konuya ilişkin haberler, belgeler ve
bu kitapçık http://www.mmo.org.tr/tmmob/mmk.htm ad-
resinde bulunmaktadır.

Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu;

"Çalışmanın amacına uygun konular saptanmış ve yapı-
lan 1. Duyuru ile sempozyuma sunulacak bildiri özetlerinin
14 Nisan 1999 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir.

20 Nisan 1999 tarihinde yapılan Yürütme ve Düzenle-
me Kurulları toplantılannda gelen 45 bildiri özeti değerlen-
dirilmiştir. Bildirilerin sempozyum konularına göre dağılı-
mında eksiklikler ortaya çıkmış ancak eksikliklerin gideril-
mesi amacıyla "sipariş bildiri" yoluna gidilmiştir. Bildiri iste-
necek kişi veya kurumlar belirlenmiş olup görüşmeler yapıl-
maya başlanmıştır. İstenen bildiri özetlerinin 10 Mayıs 1999
tarihine kadar tamamlanması düşünülmektedir.

Sempozyum için 2. Duyuru yapılacak ve birinci duyuru-
da isteneceği belirtilen bilgiler iletilecektir. Sempozyum yeri
olarak Yıldız Teknik Üniversitesi salonları belirlenmiştir.

Yasal Statü ve Mevzuat Taraması;
• Mimarlık Mühendislik alanlarında çalışan üyelerimizin

yasalar nezdindeki hak, yetki ve sorumlulukları ile ilgili
bilgi altyapılarının gelişimini sağlamak,

• Üyesi bulunduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlar
nezdindeki yasal statümüzün belirlenmesi

• TMMOB ve Odaların iç düzenlemelerinin incelenerek
Odalar arası çelişkili konuların tespiti, Odaların iç dü-
zenlemelerinde TMMOB mevzuatına aykırı konuların
belirlenmesi, TMMOB iç mevzuatında eksik kalan ko-
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nular hakkında yönetmelik taslaklarının hazırlanması,
TMMOB ve bağlı odaların hizmetlerinin ve hizmet üre-
timlerinin envanterinin çıkarılması, gelir kalemlerinin
incelenerek hizmet üretimlerinin araştırılması,
Mimarlık ve Mühendislik hakkında yasa, tüzük ve yö-
netmeliklerin incelenmesi,
Üyesi olduğumuz kuruluşlar (MPM, BAĞ-KUR, KOS-
GEB, PATENT ENSTtTÜSÜ, TÜKETİCİ KONSEYİ ve
REKLAM KURULU, DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
MİLLİ KOMİTESİ, TÜRK LOYDU VE İNTERNET
ÜST KURULU) karşısındaki yasal statümüz,
Üyesi olduğumuz Uluslararası kuruluşlar (WFEO, FEA-
NI vb.) la yasal bağlantılarımız ve statümüz.
1954'den bugüne değin tüm TMMOB Genel Kurulları
taranarak, TMMOB Tüzüğündeki değişikliklerin sap-
tanması.

TMMOB'nin yürürlükteki Yönetmeliklerinin bir kitap
haline getirilerek Odalara ve tüm İKK'lara gönderilmesi.
Odaların yürürlükteki Tüzük ve Yönetmeliklerinin iste-
nerek, TMMOB'de bir arşiv oluşturulması,
TMMOB ve Oda Mevzuatlarının karşılaştırılması.
Odalar arası mevzuat farklılıkları ve giderilmesi nokta-
sında TMMOB mevzuatının belirlenmesi ve güncelleş-
tirilmesi.

Örgüt Birimlerinin Ürün ve Hizmet Üretmesi

Odaların Hizmet Üretimi alanında yapılacak tartışma,
TMMOB 'nin "kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuru-
luşu" olduğunu ihmal etmemelidir. Odaların da statüsü ay-
nıdır. Kamu kurumu, belirli kamu hizmetlerini yerine ge-
tirmek üzere kurulan kamu tüzel kişisidir. Kamu Hizmeti,
ise, devlet ya da öteki, kamu tüzel kişileri veya bunların
gözetim ve denetimleri altında özel kişiler tarafından, genel
ve ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararı sağla-
mak amacıyla gerçekleştirilen sürekli ve düzenli faaliyettir.
Kamu yararı, kamunun gereksinimlerini karşılayan, ulusun
ve devletin çıkarlarıyla ilgili olan yarardır. Kamu, bir ülkede
yaşayanların tümünü ifade eder (tamamlayan biriminde,
Özel'e karşıt olarak topluma ilişkin olan şeyi belirtir).

Bu tanımlara göre, Oda, kamu kurumudur. Kamu Hiz-
meti yapacaktır. Kamu hizmeti de kamu yararına olacaktır.
Şu halde Oda hizmetinin kamu yararı ölçüsü ile saptanması
ve değerlendirilmesi gerekir. Kamu yararı kavram olarak
ele alındığında doğacak faydanın:
• topluma olabildiğince yaygın olarak gerçekleşmesi ve

bu faydanın elde edilmesi için katlanılan toplumsal ma-
liyetlerin en düşük olması da hedeflenmelidir.
Kamu yararı kavramını irdelemeye devam edersek kar-

şımıza bazı faktörler de çıkmaktadır:
• kalkınma planlarına, bölge kalkınma planlarına, imar

planlarına uygunluk....,
• Uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler gibi,

Kamu yararını belirlemede ve karşılaştırmalarda "yay-

gınlık" bir ölçüt olarak devreye girmelidir.

Türkiye'de Mühendis-Mimarlık Kimliği ve
Meslek Örgütleri Araştırma Projesi

Bir mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB ve
bağlı odalarının üye bileşimi, örgütsel yapısı, mühendis
lik-mimarlık hizmetlerindeki üretim sistemleri, iş süreçleri,
varolan ve beklenen üye ilişkileri ayrıca örgütün ülke po-
litikalarının oluşmasındaki rolü gibi konular yıllardır
"TMMOB Örgütlülüğü" başlığı altında tartışılmaktadır.

Ancak bu tartışmaların bir araştırma sonucunda ortaya
konulan bir bilimsel referans üzerinden yapılmadığı bilin-
mektedir. Bu eksikliği gidermeye yönelik kısa adıyla
"Mühendislik - Mimarlık Projesi" gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla proje ilk olarak ülkemizdeki Mühendis-
Mimar kimliklerini, örgüte ve Türkiye'nin ekonomik/
toplumsal yapısına bakış ve beklentilerini yansıtacak bir
veri tabanı oluşturmaktadır.

Ek olarak ülkenin farklı mekansal ayrışımı farklı iş sü-
reçleri ve toplumsal katmanlarda yer alan Mühendis ve
Mimarlar hakkında çok geniş bir bilgilenme alanı oluştu-
racaktır.

- İlk olarak çalışmayla kavramsal ve teorik bir bağ oluş-
turabilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde konu ile
ilgili çalışmalar incelenmiştir.

- İkinci aşamada beş soru bloğundan oluşan 77 anket
sorusu hazırlanmıştır.

- Araştırma Evreni olarak Türkiye ekonomik, sosyolojik
ve kültürel yapıları farklılaşan üç temel yapıya ayrılmış-
tır.
İlk grup olarak sanayileşmiş metropol kentleri temsi-

len Denizli - Gaziantep
Üçüncü grupta ise Güney Doğuda yer alan kırsal

kentleri temsilen Diyarbakır seçilmiştir.
Ekim 1998'de söz konusu kentlerde yapılan toplantı-

larda önceden istatiksel yöntemle belirlenmiş örneklemler
verilmiştir. Odaların iç dinamikleri olan işyeri temsilcileri
ve oda aktivistleri olan Mühendis ve Mimarlar aracılığı ile
seçilen deneklere anket soruları uygulanmıştır. Söz ko-
nusu anketin yürütülmesinde yaklaşık olarak İstanbul'da
80, Kocaeli'nde 45, Gaziantep'te 18, Denizli'de 20, Di-
yarbakır'da 25 Mühendis-Mimar görev almıştır.

20 Ocak 1999'da illerden ve Ankara'dan gelen yakla-
şık 4000 anket optik okuyucuda değerlendirilmiştir. Elde
edilen veriler çapraz sorular yoluyla test edilmiş ve ana-
lizlere geçilmiştir.

Rapor yazım aşamasına gelinmiş olan çalışmanın bul-
guları yazım öncesinde bir sunuşla tartışmaya açılmıştır.
30 Nisan 1999 tarihinde TÜBİTAK Mustafa İnan salo-
nunda yapılan sunuş toplantısı TMMOB, Meslek Örgüt-
leri, İşçi Konfederasyonları temsilcileri ve üniversite Mü-
hendislik - Mimarlık bölümleri ve ekonomi alanındaki
akademisyenler tarafından izlenmiştir.
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OD/lD/lfl HAÇEKCEK
/ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına
Tarih 25.03.1999

Makam'dan alınan 19.03.1999 tarih ve 7 sayılı yetki
devri mucibince, A.İ.T.M. Yönetmeliği kapsamındaki
münferit tadilat proje onaylan ve araçlara CNG dönüşüm-
leri için İmalat Yeterlik Belgesi verilmesi ve vizesi işlemleri
Odanıza devredilmiştir.

05.04.1999 tarihinden itibaren söz konusu görevlerin
Odanızla yapılan protokol çerçevesi içinde yerine getiril-
mesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bülent Esinoğlu
Bakan A.

Sanayi Genel Müdürü

PROTOKOL
Tarih: 23.03.1999

Bakanlığımızdaki görevlerin makamın talimatları doğ-
rultusunda İl Müdürlüklerine veya ilgili kuruluşlara devri
çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce belgelendirilmesini
yaptığımız CNG dönüşümü için İmalat Yeterlilik Belgesi ve
Mühendis Yetki Belgesi ile münferit tadilat proje onay iş-
lemlerine ait hizmetlerin ücretleri Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığınca belirlenmesi kaydıyla Makina Mühendisleri
Odası'na 19.03.1999 tarih ve 7 sayılı makam oluruyla
devredilmesi uygun görülmüştür.

İşbu protokol aşağıdaki şartlar dahilinde uygulanacaktır.

ŞARTLAR

1. Bu protokol tarihinden önce verilen AİTM Mühendis
Yetki Belgeleri saklı kalmak koşulu ile bu tarihten
sonra yetkilendirilecek mühendisler Makina Mühen-
disleri Odası tarafından AİTM kapsamında belirlene-
cek şartlara göre yetki belgesi verilir.

2. 03 Şubat 1993 tarih ve 21485 mükerrer sayılı resmi
gazetede yayınlanan Araç tmal Tadil Montaj Yönet-
meliğine ve bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler
dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

3. AİTM kapsamındaki münferit tadilatların proje onay
ücretleri her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen tarifeye aynen uyulacaktır.

4. Münferit tadilat proje onay ücretlerinin % 50'si Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı Vakfı hesabına (Ankara
Vakıflar Bankası Gaziosman Paşa Şubesi Hesap No:
200 96 58) yatırılacaktır. Yatırılan döküm aylık ola-
rak Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü'ne bildiri-
lecektir.

5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 03 Şubat 1993 tarih
ve 21485 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınla-
nan AİTM Yönetmeliği hükümlerine ait uygulama-
larda bu protokolün imza tarihinden itibaren doğacak

her türlü sorumluluk Makina Mühendisleri Odası'na
ait olacaktır.

6. CNG ve LPG'ye dönüştürülecek olan araçlarda üni-
versite veya TSE'den alınan uygunluk Raporlarında
aynı model aynı marka ve aynı tipteki araçların deği-
şik versiyonları (Doğan, Doğan S, Doğan SL, Doğan
SLX v.b.) için tek bir uygunluk raporu aranacaktır.

7. Münferit tadilat projelerinde TSE 4930 standartları-
na göre çizilmiş projeler Makina Mühendisleri Odası
tarafından onaylanacaktır. Bu standardı kapsayan
proje çizimleri ve hesapları dışındaki projeler onayla-
namayacaktır.

8. Uygulamalar herhangi bir şikayete meydan verilme-
den hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

9. AİTM Yönetmeliği kapsamında yapılan işlemlerde
değişiklik veya yeni uygulamalar ihdas edildiğinde
Bakanlığın görüşü alınacaktır.

10. İş bu protokol 10 madde olarak düzenlenerek taraf-
larca imza altına alınmıştır. Protokolde yer almayan
konulurda karşılıklı görüşülerek protokole ek madde
ilavesi yapılabilir.

Bülent Esinoğlu
Sanayi ve Tic. Bak.
Sanayi Genel Müdürü

Ali Ekber Çakar
MMO Sekreteri

• AİTM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
MÜNFERİT TADİLAT PROJE ONAYINA

İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

1) Bir araç üzerinde birden fazla tadilat varsa;
a- SMM proje ücreti; proje ücreti en yüksek olanı-

nın tamamına, diğer tadilatların onay ücretlerinin
1/2'sinin eklenmesiyle hesaplanacak,

b- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onay ücreti; onay
ücreti en yüksek olanının tamamına, diğer tadilat-
ların onay ücretlerinin 1/2'sinin eklenmesiyle he-
saplanacak toplam onay ücretinin 1/2'si Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Vakfı hesabına, diğer yarısının
üzerine Mesleki Denetim ücreti ilave edilerek a şık-
kında hesaplanan toplam ücret (A.İ.T.M proje as-
gari ücretinin % 4'ü) ile birlikte Makina Mühendisleri
Odası hesabına yatırılacaktır.

2) Bir firmanın birden fazla proje dosyası geldiğinde firma
o dosyaların proje onay ücreti hesabını yaparak toplam
onay ücretinin 1/2'sini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Vakfı hesabına toptan yatırabiecek ve banka dekontu-
nun ekine dekontun ayrıntısını gösteren listeyi ekledik-
ten sonra her dosya üzerine dekontun fotokopisini ko-
yacak. Oda onayına geldiğinde Oda görevlisi bu liste ve
dekontu kontrol edecektir.

3) Aracın projesi, montajı/imalatı/tadilatı, farklı illerde
yapılmışsa Proje onayı; ya tadilatın yapıldığı ildeki şu-
bede ya da aracın trafik tescilinin yapılacağı ildeki şu-
bede yapılacaktır.
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4) Görünümü veya amacı itibarı ile yolcu taşımaya müsait
karasörü imal edilmiş (panel van kapalı kamyonet) gibi
araçlar hariç, yük taşıyan araçlar yolcu taşıyan araçlara
dönüştürülemez hususuna dikkat edilecektir.

5) Araç Ruhsatında "hurdaya çıkmıştır" ibaresi bulunan
araçlarda hiçbir şekilde hiçbir tadilat yapılamaz. Ancak
hurdaya çıkmış araçların motorları satılabilir ve diğer
araçlara takılabilir.

6) Teknik belgesinde "Azami Yüklü Katar Ağırlığı"
belirtilmeyen araçlara çeki kancası tadilatı yapılamaz.

7) Bir firmaya; aynı anda, birden fazla, aynı tip, aynı mo-
del araca aynı tadilat yapılmışsa (örneğin: AS 900,
1999 model damper tadilatı gibi) tek kantar kartelasının
aslı ve diğerleri için ise fotokopi geçerli olacaktır.

8) PROJE VE EKLERİ (2 TAKIM)
Her projede
a- Teknik belge (3 suret)
b- A Proje hesaplan formu ( A FORMU)
c- B aracın temel özellikleri formu ( B FORMU)
d- C proje hesaplan formu ( C FORMU)
e- A,B,C formları otokopili de kullanılabilecektir. An-

cak imza ve mühür ıslak olacaktır,
f- Projelerde istenecek ilave ek hesaplar ve detaylar
g- Aracın en az 3 gürünümünün bulunduğu TS 88 ve

4930'a göre çizilmiş (ve en az A3 ebadında) teknik
resim. Teknik resim antet bilgileri eksiksiz dolduru-
lacaktır.

h- Ruhsatın aslı ve fotokopisi veya noter onaylı foto-
kopisi.

i- Yük taşımak için yapılan tadilatlarda (N1JV2,N3 ve
0 sınıfına giren) aracın kantar tartı kartelası (Elekt-
ronik Kantardan, yoksa mekanik kantardan) istene-
cektir. Ancak; tente, ilave kapak, korkuluk, ilave
çıta, kupa gibi istiap haddini az etkileyen tadilatlar
için kantar kartelası istenmeyecektir.

j- SMM Firmasının kestiği fatura ve fotokopisi. (Oda-
nın belirlediği asgari ücretten az olamaz)

k- Araca ait teknik belge veya karayolu uygunluk bel-
gesi veya tip onay uygunluk belgesi (aslı veya foto-
kopisi). Yukarıda belirtilen belgelerden hiçbiri temin
edilemiyorsa; firma bağlı olduğu şubeye teknik de-
ğerlerin tespiti (rapor) için başvuracaktır. Bu rapo-
run bedeli Odanın belirlediği Motor-Şasi tespit üc-
reti kadardır.

/ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
ARAÇ-İMAL-TADİL-MONTAJ MÜHENDİSİ

YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

1. Başvuruda aranacak şartlar
- Odaya kayıtlı Makina Mühendisi olmak
- 2 adet fotoğraf
- Oda Yönetim Kurulu'nca belirlenecek eğitim ve belge
bedelini ödediğini gösterir makbuz.

2. Eğitim ve Belgelendirme
a. Teknik Eğitim

1. Oda Tüzük ve Yönetmelikleri ile ilgili genel bilgilen-
dirme
2. Karayolları Trafik Kanunu, Yönetmeliği ve tüzüklerle
ilgili bilgilendirme
3. AİTM ile ilgili genel bilgilendirme
4. Projede genel hatlar
5. Proje hazırlama esasları ile ilgili bilgilendirme
6. Örnek proje çalışması (uygulamalı eğitim)
b. Yazılı sınav:
Eğitimler sonunda en az 20 sorudan oluşan test usulü
yazılı sınav yapılacaktır. Geçme notu 100 üzerinden
7O'dir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa de-
vam zorunluluğu vardır.

3. Geçici Madde:
31.12.1999 tarihine kadar aşağıdaki kurallardan birine
sahip olan Oda'ya kayıtlı, durumlarını belgeleyen, Ma-
kina Mühendislerine, üye aidat borcu olmaması ve
Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Yetki Bel-
gesi ücretini ödeme koşulu ile Oda Yönetim Kurulu
Kararı sonucunda yetki belgesi verilir.Bu madde
01.01.2000 tarihinden itibaren kendiliğinden yürür-
lükten kalkar.

Geçici maddeden yararlanacaklar
• Oda tarafından 03.05.1999 tarihine kadar yaptığı
projeleri denetlenmiş olan Makina Mühendisleri
• Kamu kuruluşlarında 3 yıl süre ile Araç-İmal-Tadil-
Montaj proje ve uygulaması denetleme işinde bulunan
Makina Mühendisleri
• 03.05.1999 tarihine dek Araç İmal Tadil Montaj
projesi işinde kullanılmak üzere Oda şubelerinden veya
Sanayi ve Tic. Bakanlığı'ndan Yetki Belgesi almış Ma-
kina Mühendisleri

4. Bu esaslar 03.05.1999 tarih ve 848 no'lu Oda Yönetim
Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

/ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

20 Mart 1999 tarihinde Ankara'da düzenleyeceğimiz
Öğrenci Üye Kurultayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
18.03.1999 tarihli aşağıdaki tebligatıyla ertelenmiştir.

18.03.1999
Tertip Komitesi Üyesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Nurten GÜLTEKİN başkanlığında oluşan (7) kişilik
tertip komitesince, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanununa göre 16.03.1999 tarihli Valilik Maka-
mından havaleli müracaat yazınızda;

20 Mart 1999 günü saat 09.00'da başlamak üzere, ili-
miz DSİ Toplantı Salonu Yücetepe-Çankaya adresinde,
"Öğrenci Üye Kurultayı" toplantısı düzenleyeceğinizi be-
lirterek izin talebinde bulunmaktasınız.

Mülki Amirin 17.03.1999 tarih ve
B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.(V) 14211/99-7139 sayılı
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onayları ile düzenlenmek istenen "Öğrenci Üye Kurulta-
yı" toplantısı hakkında İçişleri Bakanlığı ile YÖK Başkan-
lığından görüş istenilmiş olup, ayrıca ülkemizin içinde bu-
lunduğu hassas durum ile üniversitelerde meydana gelen
öğrenci olayları da göz önünde bulundurulduğunda, genel
güvenlik açısından aynı yasanın 17. Maddesi gereğince söz
konusu toplantının bir defaya mahsus 18 Nisan 1999 ta-
rihinde yapılacak seçimler sonrasına ertelendiği hususu
aynı yasanın 18.Maddesi gereğince tarafınıza tebliğ edil-
miştir.

Ayrıca tebligata uyulmaması halinde aynı yasanın 23.
ve 24. Maddelerine göre (zor kullanarak men etme) ge-
reğinin yapılarak tertip komitesi hakkında yasal işlem ya-
pılacağının bilinmesi hususu tarafınıza tebliğ edilmiş olup
iş bu tebligat düzenleyenler ve tebellüğ eden tarafından
alfı birlikte imza altına alınmıştır. 18.03.1999 Saat::
09.50

Tebliğ Eden
Kenan Kabak
Başkomiser

Hazırun
Koray Kılıçkaya
Komiser Yard.

Tebellüğ Eden
Yaşar Çevik
Ter. Kom. Üyesi

/ 3 7 . DÖNEM BASILAN KİTAPLAR

Yayın No: 84
Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esas-
ları (Gözden Geçirilmiş 13. Baskı)

29 yıldır 12. baskısı yapılmış olan kitabın bu baskısın-
da TSE tarafından onaylanmış Yapı Malzeme ve Bile-
şenlerinin Yeni Isı İletkenliği ( X) hesap değerleri yer alı-
yor.

Yayın No:110
Sanayi Kazanları Ek Donatım İşletme El Kitabı
(6. Baskı)

İlk baskısı "Sanayi Kuruluşları Isı Üretim Merkezleri
için yardımcı İşletmeler Personeli Yetiştirme Kursları ders
notları şeklinde olan kitap her baskısında sürekli gelişti-
rilmiştir. Kitabın 6. baskısında "İşletmelerde Yangın ve
Güvenlik Önlemleri" eklenerek gerek konutlarda gerek
işletmelerde büyük zarar vermesine karşın koruyucu ön-
lemlerin yeterince alınmadığı konuya dikkat çekilmiştir.

Yayın No:115
Uygulamalı Soğutma Tekniği

(Güncellenmiş 5. Baskı)
Yazar: Nuri ÖZKOL
Daha önce dört baskısı yapılan ve mevcudu tükenmiş

olan kitabın bu baskısına soğutma teknolojilerindeki gün-
cel gelişmeler yansıtılmaya çalışılmış ve öteden beri ilavesi
öngörülen 10. bölümün katılması gerçekleştirilmiştir.

Kitap aşağıdaki bölüm başlıklarından oluşmaktadır.
1. Giriş ve Temel Kavramlar
2. Soğutma Çevrimleri
3. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Termo-

dinamiği
4. Soğutucu Akışkanlar ve Yağlama Yağları
5. Soğutma Cihaz ve Ekipmanı
6. Soğutma Sisteminin Elektrik Kuvvet ve Kumandası
7. Isı Transferi ve Soğutma Yükünün Hesabı
8. Akışkanlar Mekaniği ve Boru Donanımı
9. Montaj-İşletme-Bakım-Tamir
10. Soğutma Uygulamaları

Yayın No:210
Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Konferansı
Bildiriler Kitabı
Kitabın İçeriği

- Çağdaş Kentleşme ve Kentsel Isınma
- Kojenerasyonun Gerekliliği
- 21. yy'da Kojenerasyonun Yeri
- Otoprodüktörlük Uygulamalarındaki Gelişmeler
- Kojenerasyon Nedir? Kojenerasyon Teknikleri ve Sistem

Seçimi
- Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyonun Ekonomik Olurluğu
- Bölgesel Isıtma Sistem Elemanları
- Türkiye'de Elektrik Enerjisi Üretiminde Doğalgaz

Kullanımı
- Doğa Enerjinin Tanımı
- Esenyurt Kojenerasyon Termik Santrali
- Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyonun Hukuki Altyapısı
- Esenkent Bölgesel Isıtma Sisteminin Teknik Tanıtımı

Yayın No:212
Tüzük ve Yönetmelikler

1954 yılından bu yana TMMOB Makina Mühendisi
Odası örgütünün iç dinamikleri ve örgütlü üyesi tarafından
oluşturulan tüzük, yönetmelik ve esasların yanısıra kitapta
ayrıca TMMOB Kanunu, Tüzüğü, yönetmelikleri de yer alı-
yor.

Yayın No:213
Yapıda Yalıtım Konferansı Bildiriler Kitabı
Kitapta yer alan konu başlıkları şöyle;

- Enerji Tasarrufu ve Yalıtım
- Çevrede Gürültü Denetimi
- Gürültü Etkilenmesi ve Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
- Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Değerlendirilmesi
- Kapılarda Ses Geçiş Kaybı ve Gürültü Denetimi

Açısından Gerekli Önlemler
- Su Yalıtımının Temel Prensiplerinin İrdelenmesi
- Binalarda Oluşan Su Sorunları ve Sonuçları
- Su Geçirimliliğinin Donatı Korozyonuna Etkisi
- Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinde Etkili Olan Tasarım

Değişkenleri
- Yapı Kabuğunda Isı ve Ses Yönünden Denetim-Konfor

İlişkisi
- Soğuk İklim Bölgesinde Yalıtımlı Yapı Kabuğu Kesitleri-

nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - Erzurum Örneği
- Yapı Kabuğu Isı Yalıtım Değerinin Yapı Formuna Bağlı

Olarak Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi
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- Tesisatlarda Isı Yalıtımının Önemi
- Türkiye'de Derece - Gün Sayıları ve Enerji Politikamız

Yayın No:214
Havuz Konferansı Bildiriler Kitabı
Kitabın içeriği

- Yüzme Havuzu Tekniği Yapım ve Kontrol Teknik
Şartnamesi Önerisi

- Havuzların Mimari Planlamasında Temel İlişkiler
- Havuzlarda Ozon-Klor Hijyenizasyonunda Yerinde

Üretim Sistemi ve Havuzlardaki Uygulamaları
- Yüzme Havuzlarında Standartlara Uygunluk ve Etik
- Özel Havuz Filtrasyon Sistemleri Tasarımı, İşletme-

Bakım
- Yüzme Havuzu Sularının Arıtımında Kullanılan Derin

Yatak Filtreleri
- Santrifüj Pompalarda Plastik Malzeme Kullanımının

Avantajları ve Plastik Kullanımını Sınırlayan Faktörler
- Sorunlu Suların Havuzdan Önceki Arıtımı
- Yüzme Havuzlarında Can Emniyeti İçin Önlemler ve

Uygulamalar
- Özel ve Genel Havuzlarda Dezenfeksiyon Metodları
- Kapalı Yüzme Havuzlarında Klimatizasyon
- Yüzme Havuzlarında Boru Optimizasyonu
- Yüzme Havuzu Sularının Kirliliği ve Dezenfeksiyonu

Yayın No:215
Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler
ve Türkiye'deki Uygulamaları Konferansı Bildiriler
Kitabı
Kitabın İçeriği

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları
- Enerji Sektöründe Karar Vermede Bilginin Yönetimi ve

Doğal Çevrede Enerji Üretimi
- Sürdürülebilir Enerjiler ve Almanya'da Enerji Optimi-

zasyonu Dikkate Alman Projelerden Örnekler
- Ekolojik Mimari ve İnşaat Teknikleri ile Enerji İhtiyaç-

larının Minimize Edilmesi
- Toprak - Su Kaynaklı Isı Pompalan
- Rüzgar Enerjisi
- Rüzgar Enerjisi Teknolojisin'deki Gelişmeler
- Alternatif Enerji Kaynaklan
- Güneş Enerjisi Teknolojilerindeki Gelişmeler
- Biogaz Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki

Uygulamaları
- Çöplük Gazlarından Elektrik ve Isı Üretiminde Gaz

Motoru Teknolojisi
- Türkiye'deki Jeotermal Enerji Uygulamalarının Ekono-

misi ve Jeotermal Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler

Yayın No:216
ISO 9000 Işığında Toplam Kalite
Kalite sorunlarının, bunlara yaklaşımın ve çözüm ara-

yışlarının ISO 9000 standartları ışığında ele alındığı kitabın
bölüm başlıkları şöyle:

- Kalite Anlayışı ve Üreticinin Sorumluluğu

- ISO 9000 ve Paralelindeki Standartlar
- ISO 9000 Ailesi Standartlarda Ürünün Yeri
- Sistem Anlayışı
- Ürün Kalitesinin Oluşması
- Kalitenin Kilit Öğeleri
- Kalite Politikası ve Amaçlar
- Kalite Sorunu
- Kalite Sorununa Sistematik Yaklaşım
- Ürünün Kalite Sorununun Teknik Tanımı
- Süreç Kavramı ve Önemi
- Süreçlerin Kontrolü
- Süreçlerde Ölçme ve Kontrol
- Kalite İşlerinin Konuşlandınlması
- Yetmezlik Olasılıktan ve Sonuçlarının İrdelenmesi (YOSİ)
- Kalite Planı

Yayın No:217
Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı
Karbüratörlü araçlarda LPG dönüşümü ile ilgili teorik ve

pratik bilgilerin yer aldığı kitabın konu başlıkları şöyle:
- LPG Tanımı ve Özellikleri
- LPG Benzin Karşılaştırması
- Araçlarda LPG Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajlan
- LPG'nin Çevreye Etkisi
- LPG Dönüşüm Sistemleri
- Benzinli Araçlara ilaveten LPG sisteminin eklenmesi sıra-

sında Uyulması Gereken Proje ilkeleri
- Araçlarda Kullanılan LPG yakıt sistemini oluşturan ekip-

manlann Tanımı, İşlevleri ve Montajı
- Araç ve Sistem Kontrolü, Periyodik Bakımlar, Arızacılık ve

Güvenlik Önlemleri
- »Projeler

Yayın No:219
"Ankara Gerçeği" Bildiriler Kitabı
Kitap, Ankara Kent Konseyi Girişimi'nce 13-14 Mart

1999 tarihlerinde yapılan ve sekreteryalığı Odamızca yürütü-
len "Ankara Gerçeği" başlıklı toplantıdaki sunuşları, tartışma-
lan ve girişimce hazırlanan raporlan içeriyor.

Kitapçıklar

Teoman Öztürk'ü Anıyoruz Kitapçığı
Kitapçıkta, 11 Temmuz 1994 tarihinde yitirdiğimiz

TMMOB önderlerinden ve Başkanlarından Teoman Öz-
türk'ü anmak için 11 Temmuz 1998'de düzenlenen pa-
nalde yapılan konuşmalar yer alıyor.

Devrimci Yazar ve Ozalanmızı Anıyoruz Kitapçığı
2 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da üçünü de Haziran

ayı içerisinde yitirdiğimiz Orhan Kemal, Nazım Hikmet ve
Ahmet Arifi anma etkinliği düzenlendi. Kitapçıkta bu et-
kinlikte yer alan konuşmalar ve okunan şiirler yer alıyor.

Demokrasi Kurultayı Yerel Kurultaylar Sonuç Bil-
dirgeleri Kitapçığı

Kitapçık Türkiye Demokrasi Kurultayı öncesinde 21 il-
de yerel olarak gerçekleştirilen Demokrasi Kurultayları so-
nuç bildirgelerini içeriyor.
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Basıma Hazırlananlar

- Doğalgaz !ç Tesisatı Mühendislik El Kitabı
- Kobi El Kitabı
- AİTM Mühendislik H Kitabı
- Periyodik Kontrol Teknik Görevli El Kitabı

• DOĞALGAZ PANELİ

Makina Mühendisleri Odası Doğalgazın İzmir'de sorun-
suz ve en verimli biçimde kullanılabilmesini sağlamak için
yapılması gerekenleri saptamak, görüş v: önerileri değer-
lendirmek amacıyla 17 Mart 1999 tarihinde bir panel dü-
zenlendi.Prof. Dr. Macit Toksoy'un yönettiği panale, ko-
nuşmacı olarak İZTO' dan Akın Kazançoğlu, ESBDO'dan
Akın Metinoğlu, MMO Başkanı Mehmet Soğancı, İzmir
Valiliğinden Mehmet Özdirek, izmir Büyükşehir Belediye-
sinden Mustafa Özfatura, MMO İzmir Şubesinden Cüneyt
Özyaman ve Botaş'tan Arif Aktürk katıldı.

/ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİ-
LERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'DEKİ

UYGULAMALARI

3-4 Nisan 1999'da Y.T.Ü. Oditoryumunda düzenlenen
"Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmleler ve
Türkiye'deki Uygulamaları" konulu konferans yoğun bir
katılım ile gerçekleştirildi. İlk gün enerji konusunda bildiri-
lerin sunulduğu konferansın ikinci gününde toprak-su kay-
naklı ısı pompaları ve güneş pili-rüzgar enerjisi uygulama-
lırını tanıtıldığı bir teknik gezi düzenlendi.

• TEKNİK GÖREVLİLER EĞİTİMİ

23.03.1999 tarihinde Sanayi Bakanlığı ile yapılan
protokol sonucu Odamıza devredilen AİTM yönetmeliği
kapsamında^ münferit tadilat proje onaylan konusunda
gerekli bilginin verilmesi amaçlı Oda Merkezinde
09.04.1999 tarihinde bir eğitim düzenlendi. Eğitime
teknik görevlilerin yanı sıra Şubelerin Yönetim Kurulu
Üyeleri de katıldı.

A. Ekber ÇAKAR
Tahsin AKBABA
Turgut BELEN
Gurbet ÖRÇEN
Şahin YÜCE
Semih GÖLCÜK
M. Ünal ŞENYURT
Murat KONUK
Alpaslan GÜVEN
Remzi MEN
Mehmet ŞEN
Kerem YELEKÇİ
Mehmet TÜMAY
Yavuz ÇETİNTAŞ
Mustafa MACİT

MMO Gn. Mer. Sek.
MMO Gn. Mer. Y.K.Y.Ü
İçel Şb. Y.K.Ü.
Diyarbakır Şb. Tek.Grv.
Denizli Şb. Tek. Grv.
Denizli Şb. Tek. Grv.
Edirne Şb. Tek. Grv.
Kocaeli Şb. Tek. Grv.
Kocaeli Şb. Tek. Grv.
Kocaeli Şb. Tek. Grv.
Kastomunu İl Tem.
Gaziantep Şb. Tek. Grv.
K. Maraş Şb. Tek. Grv.
Zonguldak Şb. Y.K.Ü.
Trabzon Şb. Tek. Grv.

Atilla YILDIRIM
Orkun ÇELİK
Ahmet Bora SEYDİŞEHİRLİ
Tülin TOSUNOĞLU
Ülker AKSOYLU
Tuncay DİLBER
Ufuk AKDEMİR
Sevilcan YILMAZ
Hüseyin Cahit CENGİZ
Hakan HAVANCILAR
Battal KOCA
Ali BUCAK
Elif DOĞRUYOL
Hüseyin DİNÇER
M. Umur ERDÖNMEZ
K. Levent GÜLER
Erhan İNAN
Barış KARADAĞ
Banş BİÇER
Hayri BAHADIR
Kenan ÜSTÜN
Murat KÜREKÇİ
T. Ömer AKALP
Serhat ONGUNER
Cemal MERAN
Hasan GALATALJ
Okan GÜNGÖR
Bülent ÖZDAL
Ali Oğuz MEYDAN
Şenol KARACA
Yaşar ÇEVİK
Arife KURTOĞLU

Kayseri Şb. Tek. Grv.
Antalya Şb. Y.K.Ü
Kocaeli Şb. Tek. Grv.
Kocaeli Şb. Tek. Grv.
İzmir Şb. Tek. Grv.
İstanbul Şb. Tek. Grv.
İstanbul Şb. Tek. Grv.
İstanbul Şb. Büro Grv.
İstanbul Şb. Müdürü
Edirne Şb. Bşk. Vek.
İzmir Şb. Komisyon Bşk.
Antalya Şb. Tek. Grv.
Adana Şb. Tek. Grv.
Ankara Şb. Tek. Grv.
Zonguldak Şb. Tek. Gv..
Eskişehir Şb. Müdürü
Eskişehir Şb. Tek. Grv.
Ankara Şb. Tek. Grv.
Ankara Şb. Tek. Grv.
Samsun Şb. Sekreteri
Samsun Şb. Tek. Grv.
Kocaeli Şb. Saymanı
Kocaeli Şb. Oda Üyesi
Denizli Şb. Tek. Grv.
Denizli Şb. Y.K.Ü
Konya Şb. Tek. Grv.
Konya Şb. Tek. Grv.R
San. Tic. Bak. Şb. Müd.
Konya Şb. Kom. Üyesi
MMO Mer.Tek. Gv.
Ankara Şb. Baş. Vek.
MMO Mer.Oda Md.

/ BÜRO GÖREVLİLERİ EĞİTİMİ

07 Şubat 1999 tarihinde yapılan sekreterler, say-
manlar toplantısında görüşülen ve Oda Yönetim Kurulu-
nun 667 no'lu kararıyla yapılmasına karar verilen Büro
görevlileri eğitimi 17 Nisan 1999 tarihinde Oda Merke-
zinde gerçekleştirildi.

Üye kayıtları ve kimlik yenilemeler, büro tescil işlem-
leri, dosyalama sistemi, yazışmalar, e-posta ile haberleş-
me konularında ayrıntılı bilgi verildi. Toplantıya aşağıdaki
şubelerden büro görevlileri katıldı.

Nermin SÜLEYMANOĞLU
Emine ALTUN
Özlem DEMİRTON
Aydın SAHAN
Pelin GENÇ
Durmuş AKÇAKAYA
Seyran AY
İpek METİNOĞLU
Ayten ULUDAĞ
Emine GÜVEN
Renin GÜN
Nilgün AKSOY

MMO Genel Merkezi
MMO Genel Merkezi
MMO Genel Merkezi
Gaziantep Şube
Zonguldak Şube
Kayseri Şube
Antalya Şube
İzmir Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
Denizli Şube
Kocaeli Şube
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Fisun TURGUT
Ümmü SARI
Fatma KARACAM
Ülkay MUTLU
Elif ÇETİN
Nurcan ÇALIŞAN
Nevriye GÜNGÖR
Filiz ÇANKAYA
Dilek CİHAN
Zeynep SAHAN
Aysun DOĞAN
Nurten GÜMÜŞKAYA
Meltem SÜLÇE
İsmail AĞIN
Aysel YALÇINKAYA
Sevikan YILMAZ
Süreyya YILMAZ

Uşak Şube Düzenlenmesi,
Denizli Şube 6- MMO Bünyesinde KDV Uygulaması,
Samsun Şube 7- Merkez ve Şubelerde \
İçel Şube 8- 1999 yılında Aylık ve
Adana Şube laması,

Çullanılacak Basılı Evraklar,
Kümülatif İki Ayrı Mizan Uygu-

Bursa Şube 9- Genel Merkeze Gönderilen Havaleler Hakkında Bilgi-
Bursa Şube lendirme,
Eskişehir Şube Toplantıya aşağıdaki Şubelerden çalışanlarımız katıldı.
Eskişehir Şube
Ankara Şube Koksal EKİZ
Ankara Şube R. Tuğba ÇITIR
Ankara Şube Fatma KARACAM
Kırıkkale İl Temsilcisi Canan CAN
Adana Şube Dilek UZUN
İstanbul Şube Renin GÜN
İstanbul Şube Fisun TURGUT
İstanbul Şube Ümmü SARI

Neriman ÖZ
/ MUHASEBE GÖREVLİLERİ EĞİTİMİ Deniz GÜRBÜZ

İsmet USLU
Örgüt İçi Eğitim Programı kapsamında 24 Nisan Nevzat CEHİZ

1999 Cumartesi günü yapılan "Muhasebe Sorumluları/ Mustafa ERGÜN
Görevlileri Eğitim Semineri"nde ilgili şube personelleri Sabit EFECAN
aşağıdaki konularda bilgilendirilmiştir. İsmail AĞIN
1- Şubeler-Merkez Muhasebe Evrak Akışının Düzenlen- Turhan AYDEMİR

mesi, Ali KOCAMAN
2- Genel Merkeze Gönderilmesi Gereken Mizan ve Eki Cahit ORMAN

Evraklar, Özen OKUMUŞ
3- Tek Düzen Hesap Plam'nın Kullanılmasında Karşılaşı- Selma BEŞ

lan Sorunlar,
4- Şube Gelir-Gider Bütçe
5- T.İ.S. Uygulaması ve

Füsun HİNDİSTAN
Kalemlerinin Düzenlenmesi, Sibel K. ERKUŞ
Personel Ücret Bordrolarının Nurcan AZDEMEZ

ÖĞRENCİ
ÜYE

KURULTAYI
08 MAYIS 1999

SAAT: 09.00

Muh. ve Mali İşler Şefi
G. Merkez Muh. Gör.
Samsun Şb. Muh. Gör.
Edirne Şb. Muh. Gör.
Zonguldak Şb. Muh. Gör.
Denizli Şb. Büro Gör.
Denizli Şb. Büro Gör.
Denizi Şb. Muh. Gör.
Muğla İl Tem. Büro Gör.
İzmir Şb. Muh. Gör.
İzmir Şb. Muh. Gör.
Ankara Şb. Mali İşler Sor.
Konya Şb. Muh. Gör.
İçel Şb. Muh. Gör.
Adana Şb. Muh. Gör.
Antalya Şb. Muh. Gör.
İstanbul Muh Sor.
Denizli Sb. Muh. Sor.
İstanbul Muh. Gör.
Gaziantep Şb. Muh. Gör
Ankara Şb. Muh. Gör.
Kocaeli Muh. Gör.
Eskişehir Şb. Büro Gör.

TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu
Ankara
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BASINA VE KAMUOYUNA 16.03.1999

Son günlerde ülkemizde çeşitli şiddet olayları yaşanmakta olup, özellikle sivil halka yönelik bombalama,
yakma eylemleri ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bunun en çarpıcı örneği İstanbul Mavi Çarşıda yaşanan ve 13
kişinin ölümüyle sonuçlanan molotoflu saldın olayıdır. Bu ve benzeri tüm olaylar "insanlığa karşı işlenmiş bir
suç"dur. Ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın kabullenilemez.

Makina Mühendisleri Odası olarak kimler tarafından yapıldığına bakılmaksızın; bu tür şiddet eylemlerini
tasvip etmiyoruz. Bu eylemlerden politik çıkar sağlamaya çalışan çevreleri nefret ve şiddetle kınıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

BASINA VE KAMUOYUNA 16.04.1999

2000'li yıllarda ülkemiz İl İdaresi Yasası, Kriz Merkezi Yöntemi Uygulaması ve OHAL Yasaları ile yönetil-

mekte; seçim süreci bahane edilerek baskılar ve sürgünler arttırılmaktadır. Girmiş olduğumuz seçim sürecinde

sermayenin temsilcileri olan partilerin dışında kalan muhalif partilerin çalışmaları kimi zaman sivil faşistlerin

saldırısına uğrayarak engellenmeye çalışılmakta, kimi zaman ise halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla gö-

revli emniyet güçlerinin engelleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu koşullarda seçimlere hazırlanan ülkemizde halkı-

mıza güzel yarınlar vaad eden partilerin açıkça yalan söyledikleri ortada olup, seçim sonuçlarının kamu çıkar-

larından, emekçilerden, Mühendis ve Mimarlardan yana bugünden farklı olmayacağı görülmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu Diyarbakır ve bazı illerdeki anti-demokratik uygulamalar açıkça gös-
termektedir. Diyarbakır'da meslek örgütlerinin ve sendikaların şube başkanları demokratik haklarını kullandık-
ları için sürgün edilmişlerdir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Hasan ESEN
Diyarbakır Köy Hizmetleri Makine İkmal Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Amasya Köy Hizmetleri
emrine mühendis olarak sürülmüştür. Yine İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkam Zülfîkar
KARATEKİN, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı M. Emin ULUĞ, BTS Diyarbakır Şube Başkanı Hasan
SOYSAL, Tüm Sosyal-Sen Şube Başkam Murat AĞAR çalıştıkları görevlerinden alınarak batı illerine sürgün
edilmişlerdir. Bu tür uygulamalarla Ülkemizdeki özgürlük mücadelesinin, İnsan haklarının, Ülkemizin rant
ekonomisiyle yönetilmesine karşı çıkan, kamu çalışanları için grevli toplu sözleşmeli sendikal hakkı savunanların
sesleri kısılmaya, düşüncelerini ifade etmeleri engellenmeye çalışılmaktadır.

Biz Makina Mühendisleri Odası olarak uygulanmakta olan tüm anti-demokratik uygulamaların ve ülkemizin

bir bölgesinde süre gelen OHAL uygulamasının kaldırılmasını, seçimler sürecinde bütün siyasi partilerin eşit

koşullarda özgürce çalışmalarını sürdürebilme koşullarının sağlanmasını ve Diyarbakır Şube Başkanımız Hasan

ESEN ile diğer meslek kuruluşları ve sendika yöneticilerine karşı sürdürülmekte olan sürgün politikalarının

derhal geri alınmasını talep ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR
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HAYDİ 1 MAYISA...
BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAYA...

1 Mayıs işçi sınıfının dünyanın her yerinde kutladığı
Birlik, Mücadele ve Dayanışma günüdür.

Kapitalizmin azgın sömürü ve vahşet düzenine karşı
işçi sınıfının yüzonüç yıl önce başlattığı tarihsel başkaldın
bugün de "Birlik, Mücadele ve Dayanışma" anlayışıyla
sürdürülmektedir. 1 Mayıslar bu amansız mücadelelerin
somutlandığı ve en yoğun ifade edildiği bir sembol olmuş
durumdadır.

Bütün dünyayı sermayenin çıkarlan doğrultusunda de-
netim altına alma girişimi olan küreselleşme, sermayenin
topyekün saldırılanna karşı emeğin ortak mücadelesini
kaçınılmaz kılmaktadır. Uluslararası sermayenin saldırılan,
özelleştirmede, sosyal güvenlik haklarımızın elimizden
alınmaya çalışılmasında, esnek çalışma modelleriyle işçi
sınıfının örgütleri olan sendikalan güçsüz kılma girişimle-
rinde, Çok Taraflı Yatıran Antlaşması (MAT) ile uluslararası
sermayenin önündeki engelleri kaldırma girişimlerinde
ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde sermayenin krizden çıkmak için başvurduğu
siyasal ekonomik ve ideolojik saldın politikası, son seçim-
lerde ortaya çıkan siyasal tablo ile kendini çok somut bir
şekilde ortaya koymaktadır. Kürt sorununu banşçıl, de-
mokratik yollardan çözümünü reddeden egemen anlayış,
ülkede ırkçı-şöven dalganın yükselmesine neden olmuş,
ırkçı partilerde oy patlaması yaratmıştır. Bunun sonucu
gerici, ırkçı ve faşist eğilim parlamentoya damgasını bas-
mıştır.

Önümüzdeki dönem, ezilen yoksul kitleler açısından
özelleştirmelerle birlikte örgütsüzleştirmenin, işsizlik ve
açlığın yoğun bir şekilde yaşanacağı; özgürlük ve demok-
rasiden yana taleplerin acımasızca boğulacağı tam bir te-
rör döneminin olacağını bilmek için kahin olmaya gerek
yok...

Bizler, bu ülkenin bütün değerlerini yaratan, bütün gü-
zellikleri işleyen ezilenler, emekçiler, yoksullar olarak 1
Mayas'ı bu yıl sermayenin bizleri karanlıklar içinde boğ-
maya ve yok etmeye yönelik temel politikasını bozacak bir
anlayışla kutlamak zorundayız. Bizler artık, Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma şiannı lafta değil, ortak sorunlanmızı
yaratan ve bizler için ortak bir payda oluşturan sahici ha-
yatta kurmak durumundayız.

1 Mayıs'lan yaratanlann mücadele ve mirasını yüre-
ğinde taşıyan bizler, bugün önümüzdeki en acil görev ola-
rak toplumsal muhalefetin örgütlenme ve mücadele anla-
yışını tek bir potada eritmenin sorumluluğunu yüklenmek
durumundayız. Bunu başarabilmek için, hayatın her ala-
nında yani mahallede, işyerinde, sokakta inandıncı bir ça-

ba içinde olmak gerekir. Tahmin edilemeyen boyuttaki
gerici, ırkçı ve faşist yükselişi ancak ve ancak birleşik bir
mücadeleyle bertaraf edebiliriz.

Her geçen günün bir önceki günü arattığı bu dönemde
1 Mayıs alanlarında ısrarla savunacağımız talepler;

12 Eylül döneminin tüm antidemokratik düzenlemele-
rinin ortadan kaldırıldığı, bağımsız, demokratik, eşitlikçi
ve özgür bir ülke için,
Çetelerin ortaya çıkanlarak bağımsız yargı önünde he-
sap vermesi için,
Ülkede yıllardır devam eden savaş ve bunun sonucu
ortaya çıkan kan, göz yaşı ve sefaletin son bulması,
kurt sorununda demokratik çözüm ve barışın egemen
kılınması için,
Özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma giri-
şimlerinin durdurulması için,
IMF ve Dünya Bankasının istemleri doğrultusunda
Sosyal Güvenlik Kuruluşlannın tasfiye girişimlerine dur
demek için,
Tüm çalışanlara grevli - toplu sözleşmeli sendikal hak
için,
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm en-
gellerin kaldırılması için,
Toplumsal bansın tesisine zemin olacak bir Genel Af
için,
Özerk - demokratik üniversite ve herkese eşit parasız
eğitim hakkı için,
Herkese eşit ve parasız sağlık için,
Savaşlann, katliamlann, gözaltında kayıplann, işken-
celerin olmadığı bir Türkiye için,
Cinsiyet ayrancılığını ve kadınlar üzerindeki çifte sö-
mürüyü kaldırmak için,
Sağlıklı, doğal, tahrip edilmemiş ve kirletilmemiş bir
çevrede yaşamak için,
Çocuk emeğindeki vahşi sömürünün ortadan kaldırıl-
ması için,
İkili ve çok taraflı yatırım antlaşmalannın iptali için,
Yaşam kalitesinin artırılması ve 35 saatlik iş haftasının
gerçekleşmesi için,
1 Mayıs üzerindeki yasakların kaldırılıp, 1 Mayıs'ın işçi
sınıfının "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak
resmi tatil haline gelmesi için;

HAYDİ 1 MAYIS'A... HAYDİ ALANLARA...
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ - HALKLARIN

KARDEŞLİĞİ

YAŞASIN 1 MAYIS

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

DİSK, KESK, Harb-lş Ank. Şb., Tümtis Ank. Şb., TMMOB, HALKEVLERİ,

Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ank. Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Ank. Tabipler Odası, Ank. Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği Ank. $b., Çağdaş Gazeteciler Derneği, Veteriner Hekimleri Derneği, Tüketici Haklan

Derneği, İnsan Haklan Derneği, 68'liler Birliği Vakfı Ank. Şb., PSAKD Ank. Şb, Tuncelililer Derneği,

ÇHP, DBP, DSİP, EMEP, HADEP, İP, ÖDP, SİP ve TSİP Ankara İl Örgütleri



MMO BÜLTENİ

1 Mayıs 1999

Günlerin bugün getirdiği
Baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez
Sömürü devam etmez
Yepyeni bir güneş doğar
Bizde ve ülkelerde

1 Mayıs ! 1 Mayıs !
İşçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda
İlerleyen halkın bayramı

Vermeyin insana izin
Kanması ve susması için
Hakkını alması için
Kitleyi bilinçlendirin
Yurdumun Mutlu günleri
Mutlak gelen gündedir

1 Mayıs ! 1 Mayıs !
İşçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda
İlerleyen halkın bayramı

Yepyeni bir güneş doğar
Dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir
Kavganın ufuklarından
Yurdumun mutlu günleri
Mutlak gelen gündedir.

Gün gelir ! Gün gelir!
Zorbalar kalmaz gider
Devrimin şanlı yolunda
Bir kağıt gibi erir gider!

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Sümer Sk. 36 /I -A Demirtepe-Ankara

Tel : (312) 231 80 23 - 231 31 59 Faks : (312) 231 31 65 e-posta : mmo@mmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE

Hüseyin Ağa Mh.
Sakızağacı Sk. No: 16

80080 - İstanbul
Tel: (212) 245 03 63

Faks:(212)249 86 74

ANKARA ŞUBE

Sümer Sok. 36/1
06440

Demirtepe/Ankara
Tel : (312)231 80 20
Faks: (312) 231 80 22

İZMİR ŞUBE

Atatürk Cad. 422/5-6

35220 - Alsancak/izmir

Tel : (232) 463 41 98

Faks : (232) 422 60 39

ADANA ŞUBE

100. Yıl Bulvarı NO:122
Aldatmaz Apt

Asma Kat
01150 Adana

Tel: (322) 227 25 44
Faks : (322) 227 32 87

BURSA ŞUBE
Elmasbahçeler Mh.

Sabunevi Sok.
Mühendisler işh.

No:19Kat:1
16230- Bursa

Tel: (224) 252 11 90
Faks : (224) 252 11 94

KOCAELİ ŞUBE

Ömerağa Mh. Alemdar
Cad. Soydan iş Mrk.
No: 34 Kat: 3 D: 100
41300 İzmit/Kocaeli

Tel : (262) 324 69 33
Faks : (262) 322 66 47

ESKİŞEHİR ŞUBE
Cumhuriyet Mah.

Cengiz Topel Cad.
Tersel Sok. No.2

Kat :6/15 Eskişehir
Tel: (222) 230 93 60

Faks: (222) 231 38 54

KAYSERİ ŞUBE

Osman Kavuncu Cad.

No: 18 K:5D:9-10
Kocasinan/ Kayseri

Tel: (352) 320 47 33
Faks : (352) 320 47 34

ZONGULDAK ŞUBE

Gazipaşa Caddesi
Sümerbank işh. No:17

67000 Zonguldak
Tel: (372) 253 69 64

Faks : (372) 251 89 58

DİYARBAKIR ŞUBE

Aliemri 2 Sokak
Kalender Apt No:6

Yenişehir-Diyarbakır
Tel: (412) 224 64 47

Faks:(412)224 64 47

DENİZLİ ŞUBE

Atatürk Bulvarı
Eski SSK işhanı Kat:2

Denizli
Tel: (258) 263 36 38

Faks: (258) 263 36 38

KONYA ŞUBE

Vali izzetbey Cad.
Arif Topcuoğlu Sk.
No:6/101 Konya

Tel: (332) 351 79 66

Faks : (332) 353 05 89

ANTALYA ŞUBE
Meltem Mahallesi
3808 Sok. 3. Cad.
No: 20/1 Antalya

Tel: (242) 237 85 80
Faks : (242) 237 85 82

TRABZON ŞUBE

Gazipaşa Mah.
Cudibey Mektep Sok.

No:1/5 Trabzon
Tel: (462) 322 14 77

Faks : (462) 326 39 51

SAMSUN ŞUBE

Bahçelievler Mah.
Mevlana Cd. Barış Apt.

No.5/1 Samsun
Tel: (362) 231 27 50

Faks : (362) 231 27 51

GAZİANTEP ŞUBE
incilipınar Mahallesi

Nail Bilen Cad. 13. Sok.
M. Tahtacı İş Merk.

Kat: 2 G.Antep
Tel: (342) 230 52 92

Faks : (342) 230 52 92

EDİRNE ŞUBE

Talatpaşa Asf. AdH 1
Sit. No: 77 Kat: 2

Ayşekadın / EDİRNE
Tel: (284) 212 73 35

Faks:(284)213 32 35

İÇEL ŞUBE

Gazi Mah. 1314 Sok.
Şimşek Apt. C Blok
Yenişehir - Mersin

Tel: (324) 327 38 00
Faks : (324) 327 38 00


