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SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISI
Daha öncekiler gibi 57. Hükümet de Ülkemiz kay-

naklarının uluslararası sermayeye daha rahat satılması
için çaba sarf ediyor. Anayasanın 155. Maddesi değişti-
rilerek yabancı sermayenin önündeki tüm engeller kal-
dırılıyor. Özellikle yabancı sermaye için iştah kabartıcı
olan enerji sektörü ve ulaşım sektörünün özelleştiril-
mesi söz konusu. Tahkim yasasıyla Bergama'da, Art-
vin'de ve ülkemizin bir çok yerinde siyanürle altın çı-
karmanın, Akkuya'da ve Sinop'ta yapılması düşünülen
Nükleer santrallarm yapımının önü açılmakta. Yani ül-
ke nükleer bir enkaz haline getirilmeye çalışılıyor, ülke
kaynakları ve bağımsızlığı satılıyor. 57. Hükümet tah-
kim yasası ile yetinmeyip İMF ve Dünya Bankası di-
rektifleri ile "Sosyal Güvenlik Reformu" adı altında
geleceğimiz karartılmaya çalışılıyor. Kamu çalışanları,
yapılan % 20'lik zamla açlığa mahkum ediliyor. Oysa
"Reform" diye kamuoyuna açıklanan ve TBMM'ne su-
nulan taslağın temel mantığı,- ÇALIŞ, PRİM ÖDE,
EMEKLİLİĞİNİ YAŞAMADAN ÖL!... demekten baş-
ka bir şey değil. SSK'nm kara delik olduğunu söyleyen
Hükümet yetkilileri asıl kara deliğin yüksek faizle alı-
nan borçlar olduğunu unutuyorlar. 1997 yılında SSK'nın
bütçesi 900 trilyon iken aynı yıl ekonomi elden gidiyor
diye 11 bankaya 950 trilyon kaynak aktarıldığını söyle-
miyorlar.

Sosyal güvenliğin esas sorunu emeklilik yaşı değildir.
Yetkililer kamuoyuna;

• Ülkemizde kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında
emeklilik olduğunu söylerken, bu emeklilerin top-
lam emekliler içerisindeki oranın % l'i bile bulma-
dığını söylemiyorlar.

• Avrupa ülkelerinde çalışanların maaşlarının ülke-
mizde çalışanlara oranla 5-6 kat fazla olduğunu söy-
lemiyorlar. Ülkemizde % 100'lerde seyir eden kronik
enflasyona karşılık, Avrupa ülkelerindeki enflasyo-
nun ortalama % 10'u bile bulmadığım gizliyorlar.

• Avrupa ülkelerinde sosyal güvenliğe devletin katkı
payı ortalama % 27.9 iken, Ülkemizde sosyal gü-
venliğe devletin katkısının hiç olmadığını söylemi-
yorlar.

• Çalışanlardan düzenli olarak % 35'lere varan pirim
kesintileri varken, sermayeden SSK pirimlerini top-
layamadıklarım ve dönem dönem bu konuda af çı-
karttıklarını halkımızdan gizliyorlar.

• Çalışanların neması olan 2.5 katrilyon liranın ne
olacağını söylemiyor ve çalışanlara bu paralar öden-
miyor.
Ekonominin giderek ağırlaşan iç ve dış borç yükünü,

enflasyonun tüm olumsuz etkilerini olduğu gibi emek-
çilerin sırtına yükleyen, kamu çalışanlarına % 20'lik
ücret artışı öngören, yatırımlara % 5,2 pay ayırarak ka-
mu yatırımlarını durma noktasına getiren 1999 bütçe-
sinde, eğitime ve sağlığa ayrılan paylar da sosyal devlet
anlayışını yok edici, sosyal adaletsizliği derinleştirici
oranlarda gerçekleşmiştir.

Yıllardır uygulanan politikalarla sosyal güvenlik ku-
ruluşları bilerek krize sürüklenmiştir. Bu kuruluşların
bugünlere gelmesinde yatırdıkları primleriyle rol oyna-
yan emekçiler, yönetimlerde söz ve karar sahibi değil-

lerdir.
Sosyal devletin tasfiyesine ve rant ekonomisine da-

yalı politikalar; kamu çalışanlarına yönelik % 20'lik
ücret zammı, uluslararası tahkim, vergide sermaye le-
hine yeni düzenlemeler, devleti küçültme programı adı
altında sanayileşmeden, üretimden uzaklaşmaya, yer
altı ve yer üstü kaynaklarımızı çok uluslu şirketlere ve
işbirlikçilerine peşkeş çekme, kısaca; ülke ekonomisini,
siyasetini, kültürünü bağımlı hale getiren yeni düzenle-
melerde ve uygulamalarda kendini göstermektedir.

Sosyal Güvenlik yasa tasarısı; sosyal güvenlik
kurumlarının özel sigorta şirketlerine peşkeş çekil-
mesinin önünün açılmasıdır.

Hükümetin 9 Temmuz kararları; sadece kamu
emekçilerini değil toplumun tüm kesimlerini hedef al-
makta, bütün topluma karşı ilan edilmiş bir meydan
okumadır.

Bu meydan okumaya; emekten, demokrasiden,
bağımsızlıktan ve özgürlükten yana ülkenin asıl sa-
hipleri olan, toplumsal değişimin yaratıcısı olan iş-
çiler, mühendis-mimarlar, memurlar, çiftçiler, kü-
çük esnaf dur demelidir. Bu meydan okumaya karşı
durmalıdır.

BİZ NELER İSTİYORUZ

• Devlet kamu çalışanlarının ücretlerini tek ta-
raflı belirleme alışkanlığından artık vazgeçmeli,
sürekli gözardı edilen ve unutturulmaya çalışı-
lan grevli-toplu sözleşmeli sendikal hak veril-
melidir.

• Kamuda ve özelde çalışan tüm mühendis ve mi-
marların gasp edilen zorunlu tasarruf paraları va-
kit geçirilmeden geri verilmelidir.

• Sosyal yardım adı altında ödenen kira yardımı,
çocuk parası, yakacak yardımı vb. ödentiler gü-
nün koşullarına uygun hale getirilmelidir.

• Herkese çalışma hakkı, iş güvencesi ve işsizlik
sigortası sağlanmalıdır.

• SKK Özerk Demokratik bir yapıya kavuşturul-
malıdır.

• Yoksulluk sınırının 4 kişilik bir aile için 325
milyon lira olduğu ülkemizde; mühendis ve mi-
marların ücretleri; ekonomik ve sosyal durum-
ları, üstlendikleri sorumluluklar ve aldıkları
eğitimle orantılı olarak arttırılmalıdır.

• Kamuda çalışan mühendis ve mimarlara Mü-
hendislik Mimarlık Tazminatı bir an önce veril-
melidir.

• Sosyal güvenlik sistemi yeniden gözden geçiril-
meli, devlet sosyal güvenliğe katkı sağlamalıdır.

• İMF direktifleri doğrultusunda hazırlanan ve ça-
lışanlara mezarda emekliliği reva gören yalnız
bugünümüzü değil, yarınlarımızı, çocuklarımı-
zın geleceğini ipotek altına alan sözde "sosyal
güvenlik yasa tasarısı" derhal geri çekilmelidir.

• Tahkim yasası derhal geri çekilmeli ve ulusal
kaynaklarımızın uluslararası sermayeye değil
halkın yararına kullanılması sağlanmalıdır.

TMMOB MMO 20.07.1999 tarihli basın açıklaması.
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TAHKİM

SÖMÜRGE KURUMU TAHKİM

Rantçısı, yağmacısı, vurguncusu, yerlisi ve ya-
bancısıyla sermayenin şirketleri, tekelleri, em-
peryalist odakların IMF, dünya bankası gibi ku-
ruluşları,

Hükümetin ortağı olan veya olmayan mevcut
düzenin tüm siyasi partileri,

Neyi mi?
Türkiye'nin doğal kaynakları ve toplumsal

varlıklarının, yağmalanmasının önünde engel
oluşturan Anayasa maddelerinin değiştirilmesi-
ni istiyorlar!

Anayasa'yı değiştirerek, ekonomik krizin sona
ereceğini Türkiye'nin kurtulacağını söylüyorlar!

Bu değişiklik yapılırsa ülkeye yabancı serma-
yenin akacağını, yüksek teknolojinin geleceğini
Kamu yatırımlarının yapılacağını Ve böylece...
İşsizliğin ortadan kalkacağını, nükleer santrallar
yapılacağı için karanlıkta kalmayacağımızı, oto
yollar yapılacağı için Ulaşım alt yapısının geli-
şeceğini söylüyorlar!

Bunları tekrar ve tekrar bıkıp usanmadan ve
utanmadan söyleyerek Türkiye halkı üzerinde
yalan rüzgarları estiriyorlar! Enerji santrallarınm
ve dağıtım şebekelerinin özelleştirme pastasın-
dan, yağmadan, vurgundan hissesine düşen payı
kapan medya patronları ve bunların Kiralık ha-
bercileri ve kalemleri kapitalist merkezden yazı-
lan senaryonun başımıza her biri küresel uzman
kesilen aktörleri, figüranları, ayakçıları, kıyakçı-
ları ve yalakaları, ekranlarından, gazetelerinden
bu yalan korosunun sözcülüğünü yapmaya de-
vam ediyor!

Küresel soygun ve sömürünün temsilcisi ve
sözcüleri; Türkiye çağı yakalamalı, tahkim ge-
rekli, tahkimsiz olmaz, tahkimsiz yaşayamayız,
tahkimsiz batarız; boğaza, köprüye , Hilton Ote-
li'ne karşı çıkan "geri kafalıları" dinlemeyin,
Türkiye'ye yabancı sermaye dış kaynaklı yatırım
gerekli, gerekli bile az...zorunlu, diyorlar!

Ulusal, şoveni, "milliyetçiyim" diyen hepsi
hep birlikte kuşatmışlar geleceğimizi, dört bir
yandan tuzaklar kuruluyor, geleceğimiz karartılı-
yor, ulusal bağımsızlığımız, insanlık değerleri-
miz, insanlık onurumuz, bütün bir toplumun ge-
leceği, çokuluslu şirketlerin insafına teslim edi-
liyor...

Türkiye bütçesini bir avuç vurguncuya, ranti-
yeciye teslim ettikleri gibi... Türkiye'nin kay-
naklarını enerjisini, ulaşımını, madenlerini, tarı-

mını, ormanlarını, limanlarını sermayeye peşkeş
çekmek için daha doğrusu peşkeşin önündeki ya-
sal engelleri kaldırmak için Anayasa'yı değiştir-
mek istiyorlar!

Değerli vekillerin bu yaz sıcağında tatili bile
unutarak millet adına katlandığı bu gayret bu ça-
ba ve fedakarlıkları bunun içindir!

Değerli vekiller yerli sermayeye vergi tavizini,
yabancı sermayeye de tahkimi yani sömürgeleş-
tirme tavizini, millete vekaleten milletin yararı
için Türkiye'nin refaha kavuşması için vermek-
tedir!

Ya Ötekiler (Yani "Biz")

Sosyal Güvenlik Yasası'na, mezarda emeklili-
ğe başkaldıran yüzbinlerce emekçi bu yaz sıca-
ğında 24 Temmuz 1999'da tarih yazdılar Kızılay
Meydanı'nda...

Yüzbinlerce emekçi Kızılay Meydanı'nda sos-
yal güvenliğe devlet katkısının, iş güvencesi, iş-
sizlik sigortasının, kamu çalışanlarına toplu iş
sözleşmeli sendika hakkı ve ek zam artışının,
emeklilerin maaş ve sosyal haklarının iyileştiril-
mesinin sağlanmasını, Çok Taraflı Yatırım An-
laşmaları ve tahkim gibi bağımsızlığımıza yöne-
lik yasanın geri çekilmesini, özelleştirmenin
durdurulmasını, tarım ve hayvancılığı çökertecek
Politikalardan vazgeçilmesini tek bir yürek tek
bir ses olarak dile getirdi.

Canını canına, sesini sesine katan yüzbinlerce
emekçi geleceğine sahip çıkıyordu. Emekçiler ge-
leceklerine birlikte karar vermenin güzelliği ile
tanışmıştı Kızılay Meydanı'nda.

Emekçiler; "milletvekilleri ya halkın sesine
kulak verecek ve taleplerimiz yerine gelecek ya
da üretimden gelen gücümüzü görecekler" diyor-
du.

Uzun Lafın Kısası
Milletin vekilleri bu sese değil, sermayenin,

küreselleşmenin mekanizmalarına, bir avuç mali
oligarşinin, IMF'nin sesine, direktiflerine kulak
veriyor, tahkimden dönüş yok, tahkim için ana-
yasa değişikliği şart demeye devam ediyor...

Anayasa değişikliği ile ne yapılmak isteni-
yor?

Anayasa değişikliğinin özü tahkim tartışma-
sıyla gözden kaçırılmakta ve kafalar karıştırıl-
maktadır.

Sermayenin direktifleri doğrultusunda Ana-
yasa'nın 47, 125 ve 155, maddeleri değiştiril-
mek istenmektedir.
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Anayasanın 47. maddesinde yapılan değişik-
likle, 1924, 1961 ve 1982 Anayasası'nda şeytanın
bile aklına gelmediği için yer almayan özelleştir-
me anayasal bir nitelik kazanıyor.

Artık özelleştirmenin önünde bir engel kal-
mayacağı düşünülüyor.

Böylece devletin daha kolay yağmalanıp
mülksüzleştirileceği tasarlanıyor.

47.madde de yapılmak istenen ikinci değişik-
likle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer ka-
mu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım
ve hizmetlerin kamu hizmeti niteliğinde oldu-
ğunun bundan böyle kanunla belirlenmesi ön-
görülüyor.

Sanki bu kuruluşların yaptıkları kamu hizme-
tinden başka bir şeymiş gibi takiyye yapılmakta,
kanun "kamu hizmeti" diyorsa öyle olacak, de-
miyorsa kamu hizmeti sayılmayacak. Bu değişik-
likle, kamu hizmeti kavramının hiçbir anlamı, ve
üstünlüğü kalmayacak.

Oysa kamu hizmeti, toplumun ortak ihtiyaç-
larını karşılamak için kamuya yönelik ve kamuya
yararlı olan ve kamu kuruluşlarınca ya da kamu
kuruluşunun sıkı denetimi altında özel kişilerce
yürütülen hizmetlerdir.

Kamu hizmet imtiyazı ise bir kamu hizmeti-
nin uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca, ser-
mayesi, karı, hasarı ve zararı kendisine ait olmak
üzere özel hukuk kişilerince yerine getirilmesi-
dir. Ve Anayasa'nın 155. maddesine göre imtiyaz
anlaşmaları ya da sözleşmeleri Danıştay tarafın-
dan incelenmek zorundadır. Uygulanması sıra-
sında çıkacak anlaşmazlıklar ise, yargı tarafından
Yönetim Hukuku'na göre karara bağlanmaktadır.

Anayasa'nın 125.maddesinde yapılan deği-
şiklikle, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz,
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuş-
mazlıkların uluslararası tahkim yoluyla çö-
zülmesi öngörülmektedir.

Böylece devir sözleşmeleri imtiyaz kapsamın-
dan, dolayısıyla Danıştay denetiminden çıkarıl-
mak istenmektedir.

Artık imtiyaz sözleşmelerine tahkim koşulu
konulabilecektir.

Kamusal hizmetlerden yararlanan yurttaşla-
rın hizmetlerle ilgili sözleşmelerin iptali için
dava açma hakları ortadan kaldırılmakta, in-
sanlık değerleri, insanlık onuru ayaklar altına
alınmaktadır.

Anayasa'nın 155.maddesinde yapılan değişik-
likle, Danıştayın imtiyaz sözleşmeleri üzerinde-
ki denetimi kaldırılıyor "inceleme" yetkisi, "dü-
şünce bildirmeye" dönüştürülüyor. Bu koşullar-

da düzenlenecek idari sözleşmelerle Türki-
ye'nin tüm doğal kaynakları ve toplumsal var-
lıkları üzerinde sürdürülen yağmanın yoğunla-
şacağı, çevre katliamlarının artacağı ortada-
dır.

Kamuoyunda kimi çevrelerce savunulan ve
zaten varolduğu söylenen tahkim nedir?

Tahkimin çok eski bir uzlaştırma kurumu ol-
duğu biliniyor. Tahkim müessesesi Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nun 516-536. maddeleri
arasında düzenlenmiştir. Tahkim, ticari alanda iş
yapan özel ve tüzel kişilerin, aralarındaki sözleş-
menin yürütülmesi sırasında doğacak uyuşmaz-
lıkların çözüm yeri olarak resmi yargı organı ye-
rine "hakime başvurulması"nı öngören bir özel
hukuk yoludur.

Dünyada halen uluslararası ticaret anlaşmala-
rında geçerli olan üç ayrı hakemlik (tahkim) ku-
rumu bulunmaktadır. Bunlar Uluslararası Ticaret
Odası Tahkim Kurumu (ICC) ", Dünya Banka-
sı'nın Tahkim Kurumu", "Uluslararası Yatırım
İhtilafları Çözüm Merkezi (ISCID)", "Birleşmiş
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyo-
nu (UNCITRAL)"dır.

1958 tarihli yabancı hakem kararlarının ta-
nınması ve icrası hakkındaki Nevvyork Sözleş-
mesi ile 1961 yılında Cenevre'de yapılan Avrupa
Sözleşmesi, Türkiye tarafından imzalanıp, onay-
lanarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bu tahkim kurumları şirketten şirkete, devlet-
ten devlete işleyen mekanizmalar olup, ticari
uyuşmazlıkların çözümlenme şeklidir.

Tahkim bir "özel" hukuk kurumu olduğu için,
ticari ilişkilerde her zaman kullanılabilir. Bir
Türk şirketi ile bir yabancı şirket dilediği ulusal
ya da uluslararası hukuk kurallarını uygulayarak,
dünyanın dilediği ülkesinde hakim kurulu oluş-
turabilir.

Dolayısıyla kimi çevrelerce savunulan ve gi-
derek sağırlar diyaloguna dönüşecek gibi görünen
tahkim tartışmalarının konusu, aslında bu çevre-
de oluşturulan hakemlik kurumudur. Kamu hiz-
metinin özel şahıs veya firmalara devrini ön-
gören imtiyaz sözleşmelerinde tahkime girmek
kamu düzeni nedeniyle mümkün değildir. Za-
ten sürdürülen çabalar da bunu sağlamak için-
dir.

MAI (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) ve
Uluslararası Tahkim

"Sermayenin Anayasası", Sömürgecilik Bildir-
gesi", "Küresel Kapitülasyon".. .

Bunlar, son günlerde üzerinde sıkça tartışılan
MAI (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) için dile
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getirilen kavramlardan bazıları. Paris'te Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD)
bağlı 29 ülkenin temsilcileri arasında, 1995 yı-
lından beri gizli olarak görüşülmekte olan MAI,
o kadar çok taraflı ki, uluslararası tekellerin
kendilerini sorumlu hissetmedikleri, dokunma-
dıkları, kendilerinde yatırım hakkı görmedikleri
hiç bir alan yok gibi.

Uluslararası sermayenin asıl programı, görüş-
meleri şimdilik ertelenen MAI'dir. MAI kapsa-
mında uluslararası tahkim yer almaktadır. MAI
imzalandığında tahkim yürürlüğe girecek, ulusal
hukukun denetimi tümüyle ortadan kalkacaktır.

Görüşmelerin en geç 1999 Kasım ayında so-
nuçlandırılması ve tasarının imzalanması bekle-
niyordu. Fakat bir takım görüş ayrılıkları, son
olarak Fransa ve İngiltere hükümetlerinin görüş-
melerden çekilme kararı, MAI'ye ilişkin yeni gö-
rüşmeleri gündeme sokmuştur. Fransa ve İngilte-
re'nin çekilme kararının gerekçesi, MAI'nin içe-
riğine karşı olmayıp, görüşmelerinin VVTO'ya
(Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ) taşınmasıdır.

134 ülkenin üye olduğu WTO, 1995 yılında
kurulmuştur. WTO, BM'in siyasal alanda yük-
lendiği uluslararası işlevin benzerini 21.yüzyıl da
ticaret alanında oynamayı hedefliyor. Daha şim-
diden "Küreselleşmenin Kural Koyuculuğu"nu
üstlendi. Denetimsel işlevinden dolayı, "Küresel-
leşmenin Tahkim Örgütü" gibi çalışıyor. 1999
Kasım ayında ABD'nin Pasifik kıyısındaki Seattle
kentinde WTO Bakanları "MillenniumRo-
und"nda (Binyıl Toplantısı)" buluşacaklar, doruk-
ta MAI ele alınacak ve küreselleşmenin düzen-
lenmesi ve tahkimin yeni kuralları tartışılacak.

Yabancı Tekellere Yapılacak İdari

Sözleşmeler Hangi Ekonomik-Politik Koşullar
Altında Düzenlenecektir

Konuyu salt bir hukuk tartışması olarak ele
alıp, sözleşmelerin hangi koşullar altında, nerede
ve hangi kuruluşlarla, hangi politik -ekonomik
ortamda düzenlendiğini gözardı etmek ve bunları
yok- saymak, sorunu eksik ve yanlış değerlendir-
mek olacaktır. Ekonomi politikalarını küresel-
leşme doğrultusunda belirleyen Türkiye, böylece
uluslararası dinamiklerin yönlendirilmesine tes-
lim olmuştur. Dünyadan, evrensel kültürden, de-
mokrasinin evrensel normlarının özünden, kendi
olumluluk ve potansiyellerinden koparılmış Tür-
kiye, emperyalist merkezlerin denetimi altına
girmiştir.

Küreselleşmenin yeryüzünü kasıp kavuran

kara para sahiplerinin gözünde Türkiye'nin müs-
tesna bir yeri vardır.

Emperyalist merkezlerin kapalı kapılarının ar-
dında insanlığa karşı uğursuz plan yapanların
Türkiye'ye büyük önem verdikleri açıktır.

Bugün Türkiye kelimenin tam anlamıyla
ekonomik işgal altındadır ve çok karanlık bir
dönemden geçmektedir.

Emperyalizmin sömürü alanı içinden çıkama-
yan ülkeler bizim gibi aynı kaderi paylaşıyor. Şili,
Arjantin, Meksika, Uruguay, Nikaragua vb. Tür-
kiye gibi aynı yazgıyı paylaşıyor.

57. Hükümet Programı'nda, "ekonomideki bü-
yümenin en büyük sorunu kaynak yetersizli-
ği"olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle yabancı ser-
mayeyi özendirmede güven verici ve kararlı poli-
tikalar izleneceği belirtilerek, en öncelikli konu-
ların özelleştirme, yap-işlet-devret, yap-işlet, işlet-
me hakkı devri, nükleer enerji, uluslararası tah-
kim, sosyal güvenlik olduğu vurgulanmıştır.

Günümüzde hükümet tarafından yapılan dü-
zenlemeler IMF'nin ve Dünya Bankası'mn da
ABD sermayesinin de en önemli ve öncelikli is-
temleridir.

Özelleştirmelerin önündeki yasal engellerin
kaldırılmasını, özellikle enerji ihlallerinin kamu
denetimi dışında gerçekleşmesini sağlamak için
yapılan Anayasa değişikliği gündemin başına bu
yüzden oturmuştur.

Anayasa değişikliği ile, egemenlik hakları ya-
bancılara devredilecek, sömürge hukuku kurula-
caktır.

Milliyetçilik görüntüsü altında Türkiye satıl-
maktadır. Tahkim ile sermayenin sömürgecilik
bildirgesi MAI adım adım uygulanmaktadır. Tür-
kiye'nin ihtiyaçları gözardı edilmekte, planlama
kavramı terk edilmekte, yerli ve yabancı serma-
yeye yeni yatırım alanları açmak için "enerji krizi
" senaryoları hazırlanmakta, Türkiye nükleer se-
rüvene sürüklenmekte, enerji yatırımlarında
yüksek faiz oranlarıyla borçlanılması, fiyat ve
alım garantileri verilmesi, gelecek kuşakları da
ipotek altına sokmakta, Türkiye'nin sömürgeleş-
me süreci hızlandırılmaktadır.

Gün Mücadele Günüdür, sermayenin saldı-
rılarına karşı direnme günüdür. Ya 76 yılda bi-
riktirdiğimiz her şeye yerli-yabancı sermaye
ortaklığı el koyacak ya da bu birikim gaspedil-
mekten kurtarılacaktır. Bu tarihi anda, bir kez
daha hatırlatıyoruz! Emperyalizme geçit ver-
meyeceğiz.

TMMOB Bülten, Ağustos 99 4. Özel Sayı'dan alınmıştır.
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MARMARA DEPREMİ
MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM..

Bir yıl önce meydana gelen Ceyhan-Adana Depre-
mi'nden sonra, Gölcük-Karamürsel merkezli, 7.4 bü-
yüklüğünde, çok fazla can ve mal kaybına neden olan
yeni bir deprem afeti ile karşılaştık.

Ne yazık ki, doğal afetlerden ders almıyor, uyarıla-
ra dikkat etmiyor, gerekli sonuçları çıkarmıyor ve
önlemleri almıyoruz.

17 Ağustos 1999 tarihinde, merkez üssü İzmit-
Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi so-
nucunda büyük bir yıkım meydana gelmiştir. Mar-
mara coğrafyasında birçok yerleşim yeri tahrip olmuş,
binlerce insanımız ölmüş ve binlerce insan da yara-
lanmıştır.

Deprem insani yıkım yanında, ekonomik yıkım ve
ekolojik yıkım da yaratmıştır. Çok geniş bir alanı et-
kileyen deprem felaketinin, şu an için insani boyutu
çok önemlidir.

TMMOB'nin Yapmış Olduğu Çalışmalar ve
Tespitler
17 Ağustos 1999 tarihinde, depremin üzerinden

birkaç saat geçtikten sonra, TMMOB Yönetim Kuru-
lu'ndan bir heyef deprem bölgesine hareket etmiştir.

Bölgede incelemeler yapan TMMOB Heyeti, aşağı-
daki tesbitlerini deprem bölgesinden Birliğimize ulaş-
tırmıştır.

îstanbul-îzmit-Adapazarı-Gölcük-Karamürsel-
Yalova yerleşim alanlarında can kayıplarına ve ağır
tahribata yolaçan deprem felaketinin ortaya çıkardığı
tablo özetle şöyledir:

1 .Kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri çok ye-
tersizdir.

2.Enkaz altında binlerce insan bulunmakta, haya-
tını kaybedenlerin kokuları yayılmakta, salgın hasta-
lık tehlikesi ortaya çıkmak üzeredir.

3.Bölgeye yapılan gıda yardımları sürmekte olup,
dağıtımında herhangi bir koordinasyon yoktur. Her-
kes aynı tür gıdaları dağıtmaktadır.

4.Depremden zarar gören yerleşim bölgelerindeki
açık ve yeşil alan yetersizliği nedeniyle mevcut olan
açıkta barınma sorunu, Eylül ayında başlayacak olan
yağışlar nedeniyle daha da ağırlaşacaktır.

5.TMMOB, tstanbul İKK bünyesinde oluşturulan
heyetlerimiz bölgeyi incelemektedir. Bölgenin duru-
mu ve yapılması gerekenler konusunda şunlar plan-
lanmış ve uygulanmıştır:

-Bölgenin en az dört yerinde sabit TMMOB İstas-
yonu kurulmuştur. Bunlar, Adapazarı, İzmit, Gölcük
ve Yalova'dır.

-Bu istasyonlarda barınma ve çalışma imkanları
yaratılarak, TMMOB Merkezi'nin bilgisi dahilinde,
gelecek üyelerimizin ve çeşitli yardımların koordi-
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nasyonu ve kriz merkezleriyle iletişim sağlanacaktır.
Şu anda temel sorun, bölge insanıyla birlikte yaşa-

yarak, sorunlarını onlarla birlikte çözmeye çalışmak-
tır.

Odalarımız şu anda deprem bölgesinde ihtiyaç tes-
pit çalışmaları yapmakta olup, istasyonlar bu faali-
yetlerin de koordinasyonunu ve birlikteliğini sağlaya-
caktır.

Depremin olduğu gün 17 Ağustos 1999 tarihinde
TMMOB Yöneticileri ve Oda Yöneticileriyle birlikte
deprem felaketine yönelik yapılabilecek çalışmaları
görüşmek üzere yapılan ortak toplantıda şu acil ka-
rarlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur:

1 .Üyelerimizin katılacağı bir kan bağışı kampan-
yası açılmıştır. Her birim kendi üyelerine yönelik kan
bağışı yapmayı teşvik edici kampanyalar düzenleye-
cek, kan vermek isteyenleri bağlantıda oldukları kan
merkezlerine yönlendirecektir.

2. Depremde zarar gören yurttaşlara gönderilmek
üzere bir bağış kampanyası açılmıştır.

a.Yiyecek, giyecek, eşya yardımı:
Her birim yapılan bağışları kendi TMMOB İKK bi-

nasında toplayacak, TMMOB merkezi ile bağlantıya
geçerek deprem bölgelerindeki TMMOB İKK'larına
gönderecektir.

b.Para Yardımı:
Para yardımında bulunmak isteyen üyelerimiz ve

halkımız,-
Bağışlarını TMMOB'nin açtırmış olduğu
TC Ziraat Bankası, Meşrutiyet Şubesi
TL Hesabı 299287
Dolar Hs 299299
Mark Hs 299303
No.lu hesaplara yatırabilirler.
3.TMMOB'nin Doğal Afetler ve Deprem Konulu

teknik rapor, kitap ve dergi gibi bilgi ve dokümanları
basın-yayın kuruluşlarına ulaştırılmıştır.

Bunun dışında,- TMMOB Teknik Heyetleri, bağlı
odaların bünyesinde oluşturulan teknik ve yardım ça-
lışmalarına katılmışlardır.

Sonuç olarak;
TMMOB Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gere-

ğince;
Deprem Bölgeleri'nde TMMOB İstasyonları kurul-

muştur.
Başta Ankara olmak üzere, diğer illerde yardım

kampanyaları, teknik destek çalışmaları TMMOB İl
Koordinasyon Kurulları tarafından yürütülecektir.

TMMOB Genel Merkezi'nde 24 saat görev yapacak
bir koordinasyon ve haberleşme merkezi kurulmuş-
tur. Ayrıca, yine 24 saat çalışacak olan İnternet Erişim
Merkezi Oluşturulmuştur.

WEB Sayfası adresimiz: www.mmo.org.tr/
tmmob
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DEPREM ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
ve ACİL ÖNLEMLER

Deprem bölgesinde yerleşim yerlerinde yapılan
incelemelerde deprem sonrası kurtarma, enkaz
kaldırma, tıbbi müdahale, malzeme dağıtımı, ge-
çici yerleşim hizmetleri konularında büyük bir
karmaşa yaşandığı görülmüştür.

Depremin olduğu 17 Ağustos 1999 Salı günü
saat 03.02'den itibaren hükümetin ve yetkililerin
durumu kavramaması, sonucu ağırlaştırmıştır.

Kurtarma çalışmalarına, yiyecek, giyecek vb.
gereksinimleri karşılamaya meslek örgütleri, sivil
toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri,
halk müdahale etmiştir. Ulaşım tam bir keşme-
keşe dönüşmüştür. Sivil toplum kuruluşları ve
meslek odaları olanca güçleriyle çaba harcarken
yetkililer "kriz masaları" kurarak kağıt üzerinde
sorunu çözmeye çalışmışlardır.

Kriz masası adıyla deprem yönetimine soyunan
idarenin kendisi kriz yaratmaktadır. Çünkü doğru
organizasyon ve yönetim yoktur. Oysa bilgi ileti-
minin bölgesel düzeyde kurulması verilerin tü-
müyle girişlerde anında ve en uygun çözümlere
ulaşılması gereklidir.

Devletin ve kamunun yöneticileri bürokratik
çürüme ve üretmeme süreçlerinde kabuklarında
mahkum kalmışlardır.

Hükümetin ve devletin acizliği, beceriksizliği
ortadayken hala çıkıp "devleti kötülemeyelim"
diyenler kendi beceriksizliklerini ve suçlarını iti-
raf etmelidirler, istifa etmeliler.

Afet bölgesindeki TMMOB birimleri ve üyele-
rimiz ellerinden gelen çabayı sarfetmektedirler.
Ancak bunlar yeterli değildir.

Depremin tehlikeli sonuçlarının derhal analiz
edilmesi ve bilimsel çözümlerin ortaya konularak
meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar
ve kamuoyuna yol gösterilmesi ve yönlendirme
gerekmektedir.

Acilen yapılması gereken; depreme maruz ka-
lan yerlerde "GEÇİCİ YERLEŞİM YERLERİ" oluş-
turulmasıdır. Bu yerleşim yerlerinin kurulması
için öncelikle; depremden, selden, yağmurdan et-
kilenmeyecek boş saha ve araziler belirlenmeli-
dir.

Eğimli arazide (sel ve yağmur olumsuzluklarına
karşı) greyderlerle basamak şeklinde tesviye edilip
çakıl ve beton zemin hazırlandıktan sonra 500-
1000 arasında prefabrik baraka ve/veya yağmurdan
etkilenmeyen çadırlarla kalacak mekanlar hazır-
lanmalıdır.

Her 5 mekan için bir portatif tuvalet (hela taşı,
klozet, lavabo, üzerinde su deposu) sağlanmalı;
giderler bir merkezde toplanarak paket arıtmalar

oluşturulmalıdır. Ayrıca giyecek depoları, (soğuk
depolu) yiyecek depoları portatif olarak inşa edil-
melidir.
- Çocuklar için açık ve kapalı oyun ve eğitim

yeri oluşturulmalıdır.
- Çocuklar dışında kalanlar için oturma yeri, te-

levizyon seyretme, haberleşme, vakit geçirme
vb. kapalı mekan oluşturulmalıdır.

- İçme ve kullanma suyu istasyonları oluşturul-
malıdır.

- Çamaşır ve bulaşık yıkama istasyonu oluştu-
rulmalıdır.

- Yemek yeme ve yemek pişirme yerleri oluştu-
rulmalıdır.

- Toplu yıkanma yerleri (hamam) oluşturulmalı-
dır.

- Sağlık ocağı ve ilaç saklama bölümleri oluştu-
rulmalıdır.

- İnsanların vakit geçirebilmesi için (psikolojik
destek) iş atölyeleri planlanmalıdır.

- Deprem bölgelerine yurdun her yerinden yapı-
lan yardımlar için deniz ulaşımı planlanmalı-
dır. Bu limanlar kamuoyuna ilan edilmelidir.
Örneğin, Gemlik, Mudanya, Tekirdağ, Bandır-
ma, Çanakkale, İzmir, Ceyhan, Antalya, Trab-
zon, Samsun, Hopa limanlarıyla Kocaeli ve
Yalova üzerinden bölgeye ulaşım feribotlarla
sağlanmalıdır. Bu şekilde yardım yapan bölge-
lerde planlanmalıdır.
Demiryollarıyla ulaşım düşünülmeli ve planı

yapılmalıdır. Karayollarının yükü azaltılarak,
karmaşa önlenmelidir.

Gerek geçici gerekse sürekli olarak kurulacak
yerleşim yerlerinin seçiminde ve yapımında
TMMOB'nin etkin şekilde devreye girmesi, yapıcı
önerilerde bulunması ve çalışmalar hakkında ka-
muoyunun bilgilendirilmesi gerekir.

Dikkat edilmesi gereken temel nokta halkımı-
zın gösterdiği dayanışma ve desteğin doğru değer-
lendirilmesidir.

Bu desteğin kesilmesine neden olacak plansız-
lık, düzensizlik ve suistimalin önüne geçilmelidir.
Deprem sonrası felaketin rehabilitesi için gönüllü
idareciler de sağlanmalıdır.

Enkaz kaldırma ve yeniden inşa konusunda
gündeme gelen haberlerde bağımsız denetimci
şirketlerden sözedilir olmuştur.

Bu konuda da suistimaller olabilir.
Bağımsız denetimci kurum ortadayken

(TMMOB) başka bağlantılar peşinde koşanlar dep-
rem rantını da oluşturmak ve faydalanmak peşin-
dedirler.

Konuyla ilgili uzun erimli çalışmaları yürüt-
mek için; TMMOB'nin ilgili Meslek Odalarından
bir komisyon oluşturması gerekmektedir.

Odamızın, TMMOB'a 31.8.1999 tarih velOO/4803 sayıyla gönderilen yazısı.
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BİZE NE LAN!...
Remzi ERİŞLER

GATT, MIGA, MAI, OECD, URUGUAY, RO-
UND, IMF, WTO DÜNYA BANKASI, ULUSLA-
RARASI TAHKİM, ÖZELLEŞTİRME... MARMA-
RA DA DEPREM... "BÎZE NE LAN!!!???"

Teşbihte hata olmazsa başlıkta da hata aran-
mamalı diye düşünüyorum. Haziran ayından bu
yana yaşananları gözümün önüne getirdiğimde
TMMOB'nin 16 Haziran 1999 tarihinde çalışan-
ların, ücret ve özlük haklarıyla ilgili yaptığı
açıklamayla yine TMMOB'nin 28 Haziran 1999
tarihinde deprem uyarısı konusundaki açıklama-
sını anımsıyorum.

Sonra Ankara'da 3 Temmuz 1999 tarihinde
yapılan mitinge, mühendis ve mimarların yete-
rince katılmaması ; ardından Bursa'da gerçekleş-
tirdiğimiz basın açıklamaları , iş bırakmalar vb.
eylemlerle yükselen muhalefet dalgasının 24
Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da Kızılay'da
patlamasını düşündüm. "Bir kısım medya" olayı
küçültmeye çalışıyor, iktidar yalakaları zaten te-
yakkuzda; halkından kopmuş, hükümete destek
veriyor.

Ankara'da olduğu gibi Bursa'da da eylemler
sürüyor. Kızılay mitingi emekçileri ve halkı
kendine getiriyor. "Bu halktan birşey olmaz" di-
yenler Kızılay Mitingini" doğru değerlendirmeli-
dir. Aynı şekilde Marmara'da yaşanan "yüzylm
depreminde" sahnede yine halk vardır. Yıkıma
uğrayan halktır, yardıma koşan yine halk olmuş-
tur.

Halk; deprem sürecinde fiilen yönetime el
koymuştur. Enkazı kaldıran onlar, yardımı geti-
ren onlar, ölenleri defneden yine onlardır.

TMMOB; depremin olduğu 17 Ağustos Salı
günü hemen oradadır. Durumu gözleyip örgütünü
harekete geçirmiş, elinden geleni yapmaya çalış-
mıştır. Deprem bölgesindeki yurttaşların gerek-
sinimlerini karşılamak için üyelerinden destek
istemiş, yiyecek, giyecek, ilaç, ekipman ve dona-
nım ikmali yapılmıştır. Kocaeli, Gölcük, Yalova,
Sakarya bölgesinde TMMOB koordinasyon mer-
kezleri oluşturulmuştur. İstanbul Şubemizin,
Kocaeline gönderdiği gönüllü ekipler, kazı çalış-
malarına katılmışlar; halka, giyecek, yiyecek da-
ğıtımında görev almışlardır. İzmir Şubemiz; iş
makinası ve 30 kişilik gönüllü bir ekiple Göl-
cük'e ulaşmıştır. Diğer şubelerimiz de bölgeye;
yiyecek, giyecek, ilaç, teknik ekipman sağlamada

büyük bir çaba içinde olmuşlardır.

Bursa İl Koordinasyon Kurulu da depremin
başından bu yana üyelerine duyurularla ulaşmaya
çalışmış,- ikinci gün Yalova'ya yiyecek kamyonu
ulaştırmıştır. Ancak malzemelerin ulaştırılma-
sından sonra gördüğümüz problem, dağıtımın so-
runlarla dolu olduğudur. Kriz masasına başvur-
duğumuzda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğü'ne (TİGEM), TİGEM'e gittiğimizde kriz masa-
sına başvurmamız söylenirken,- bir yurttaş Zirai
Donatım Kurumuna gitmemizi söyledi. Oraya
ulaştığımızda bir çok aracın boşaltma için bekle-
diğini , elektriğin olmadığını gördük. Belirli bir
süre geçtikten sonra da karanlık depoda her mal-
zemenin üst üste atılmış olduğunu; boşaltma iş-
lemi yapanların da kurtarma sahasına gittiğini,
oradaki tek görevli bekçi sonunda itiraf etti.
Onun üzerine Yalova'daki beş ayrı yerleşim ye-
rinde, yiyecek kamyonundan dağıtımı kendimiz
gece saat 24.00'e kadar yaptık. Ertesi gün yine
Yalova, Değirmendere, Gölcük'te incelemeler
yaptık. Gıda ve giyecek götürdük. Cuma günü
Yalova'da TMMOB merkezini oluşturduk ve büro
görevlimizin cenazesini morglarda aradık. Cu-
martesi günü; 2 kamyon giyecek malzemesiyle
Kocaeli'ne ulaştık. Pazar günü yine Şubemiz ile-
tişim için açık tutuldu. Olayları temsilcilikleri-
mize aktardık. 23 Ağustos Pazartesi günü Yalo-
va'da faks ve telefonla; depolama yeri olan mer-
kezle faaliyetimizi daha düzenli hale getirdik.

Yaşanan depremin faturası oldukça ağır. Çün-
kü hem şiddetli hem de bölgesel... Bu depremde
devleti göremedik. Kriz masaları; 4 bacaklı ma-
salardan ibaretti. Oysa her deprem merkezinde
bilgi iletişim ve işlem merkezleri oluşturularak;
yıkılan, hasarı olan binalar belirlenmeli; bilgisa-
yara girilmeli; açıkta kalan insanların gereksi-
nimleri bilgisayarda izlenmeli; ihtiyaçlar tüm
ülkeye planlı şekilde dağıtılarak; denizden ulaşım
planlanmalıydı. Nitekim TMMOB'nin açıklama-
larıyla bu uyarılar yapıldı. Türkiye olanakları
yeterli olduğu halde yönetimin beceriksizliği ne-
deniyle organizasyonu yapamadı. Depremin ol-
duğu gün öğleye kadar pek çok organizasyon ya-
pılabilirdi. Bu depremin altında yöneticilerin de
kaldığını söyleyebiliriz.Ne yazık ki her kademede
(yalnızca parlamento değil) yöneticiler artık ül-
kemizde halktan kopmuşlardır. Onların yürekleri
halkının yanında değildir. Yıllardır devletten ya-
na olanlar, olmayanlar ayrımı yapan devlet "dev-
letten yana olanların" yağmasına, baskısına, ye-
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teneksizliğine kurban gitmiştir.
Şimdi yapılması gereken acil iş açıkta olan

yurttaşların "GEÇİCÎ YERLEŞİM YERLERİNDE"
çağdaş koşullarda yaşatılmasıdır. Çünkü bu yıkı-
mın giderilmesi yaklaşık 2 yıl alacaktır.

500-1000 kişilik eğilimli, tesviye edilmiş, be-
tonlaştırılmış uygun arazilerde prefabrik GEÇİCİ
YERLEŞİM YERLERİ inşa edilmelidir.

Her 5 mekan için; 1 tuvalet, 1 hamam, 1 yi-
yecek deposu (soğuk depolu), 1 giyecek deposu,
çocuklar için kapalı ve açık oyun yeri, yaşlılar
için lokal, ayrıca iş üretimi için atölyeler plan-
lanmalıdır.

Depremin diğer boyutuyla zararının gideril-
mesi için de hasarlı binaların TMMOB tarafından
denetlenmesi yapılmalı, ondan sonra uygun gö-
rülen binalara taşmılmalıdır.

Yeni bina yapımı için de bir an önce bütün
kaynaklar Meslek Odaları Denetiminde harekete
geçirilmelidir.

Bunlar güncel sorunlar ama ülkemizin gele-
neksel sorunlarıyla ne kadar içice... Dünküler gi-
bi bugün anayasayı değiştirmek gayreti içinde
olanlar da biliniz ki daha büyük depremlere ne-
den olacaklardır. Biz ülke olarak nice depremler
yaşadık ve yaşayacağız da. Bunun nedenlerini,
oturduğu politik temeli kavrayabiliyor muyuz?
Kavrıyorsak ne yapıyoruz? Türkiye'nin bugün
yaklaşık 100 milyar doları aşkın (45 katrilyon) dış
borcu/yaklaşık 50 milyar dolar (22,5 katrilyon) iç
borcu bulunmaktadır. GATT, MİGA ve MAİ
programlarıyla, uluslararası tekeller 1994'lerden
bu yana ulusal egemenlikleri yokederek emper-
yalizmin yeni saldırısını tezgahlıyorlar, yerli iş
birlikçileri kullanarak...

16. yüzyılda Osmanlılar'dan tüccarlara serbest
dolaşım hakkı, vergi indirimleri şeklinde kapitü-
lasyon haklarını alan emperyalistler; Osman-
lı'nın mahkemelerini de geçersiz kılmışlar kendi
mahkemelerini kurmuşlardır. Osmanlıyı borç-
landırma tuzağına düşürüp, Düyun-u Umumiye
Osmanlı Meclisi aracılığıyla da borca karşılık
tütünden, ipekten, alkolden vergi toplamışlardı.
Vergi toplama anlaşmazlıklarında binlerce insa-
nın canını almışlardı.

Bugün yapılan nedir? TBMM'de Anayasanın
47, 125 ve 155 maddeleri değiştirilmiştir. 47.
maddede yapılan değişiklikle özelleştirme anaya-
sal bir nitelik kazanmıştır. Yani kamu işletmeleri
ve kamu mülkü artık çok daha kolay yağmala-

Bursa Şube Bülteni Ağustos 99 sayısından alınmıştır.

nacaktır. Anayasanın 125. maddesinde yapılan
değişiklikle kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz,
şartlarına ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlık-
ların uluslararası tahkim yoluyla çözülmesi ön-
görülmektedir. Böylece uluslararası şirketlerin
ülkemizde yarattığı sorunlarda Uluslararası Ti-
caret Odası (ICC), Dünya Bankası ve Uluslararası
Yatırım İhtilafları Çözüm Merkezi (ISCIDj ile
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk
Komisyonu (UNCITRAL) yapısındaki TAHKİM
MEKANİZMALARI (HAKEM) sorunları çözecek-
lerdir. Yatırım ve Ticaret Uzmanı olan hakemler
Türkiye'nin çıkarlarını mı savunacaklar yoksa
uluslararası tekellerin çıkarlarını mı? Uluslara-
rası tekellerin dayattıkları MAİ kapsamında tah-
kim vardır. Anayasanın 155. maddesinde yapılan
değişiklik de, danıştaym imtiyaz sözleşmeleri
üzerindeki denetimi kaldırılmaktadır.

Bütün bunlar neden olmaktadır? Uluslararası
Tekellerin GATT, MİGA, MAİ, vb. programlar ve
politikalarla amaçladığı hedef nedir? 1999 yılı
Kasım ayı sonu ile Aralık ayı içinde sermayenin
ABD'nin Seatle kentinde planlandığı ve WTO
Bakanlarının Millenium Round (Binyıl Toplantı-
sı) adı verilen toplantılarından ne çıkacak?

Ancak bizler biliyoruz ki Dünya'da çalışanları
güzel günler beklemiyor. Ülkemizde de bunun
izleri son Sosyal Güvenlik Yasası ile kendini
gösteriyor. Anayasa'da yapılan değişikliklerle
Danıştay neden yalnızca görüş bildiren bir kurum
niteliğine indirgeniyor?

Bundan sonra ülkede her şey tartışılır. Asgari
ücretin serbest bırakılmasından tutun da, devlet
hastanelerinde fiyatların özel hastanelere eş değer
tutulmasına; elektrikten suya, eğitime, vb. her
şey tekellerin kar alanları haline dönüşür.
Amaçlanan da budur.

Biraz abartma yaparak yeni sürece ilişkin te-
kellere öneri sunmakj!) istiyorum. Bundan sonra
fabrikalar transatlantiklere ve uçaklara yapılsın.
Bilgi merkezinden; işçilik, hammadde ve pazar
verilerini güncelleyerek optimum çözümü bulup
fabrikaları işçiliğin kölelik düzeyine indiği; çev-
renin hiçe sayıldığı; hammadde kaynaklarının
yağmalanabildiği, demokrasinin rafta ve lafta ol-
duğu ülkelere anında öğrenerek, kaydırsınlar. Her
limanda bir açık bırakarak uluslararası sermaye
karını katlayarak ve insan nesline işkence ederek
Dünya'yı turlasın dursun. Ne kadar çağdaş ve
insancıl bir sistem değil mi? Bu sistemle her yer
her zaman depreme gebe...vs.vs.vs.
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KONGRE - SEMPOZYUM HABERLERİ
Gap ve Sanayi Kongresi

Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şu-
besi Yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Gap ve
Sanayi Kongresi" 25-26 Eylül 1999 tarihinde Diyarba-
kır'da yapılacaktır. Entegre bir kalkınma projesi olarak
isimlendirilen GAP'ın bu Kongrede değişik yönleriyle
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bugüne kadar üç Düzenleme Kurulu toplantısı yapıl-
mış olup, bu toplantılar sonucunda alınan kararlar doğ-
rultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Birinci Düzenle-
me Kurulu toplantısı 24.10.1999 tarihinde Diyarba-
kır'da yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda Kongre Yü-
rütme Kurulu, Kongre Sekreteryası, Kongre Danış-
manlar Kurulu belirlenmiş ve Kongreyi Destekleyen
Kuruluşlarla ilgili çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca bu
Kongre çalışmaları ile yürütülecek olan GAP Bölgelerini
kapsayan Sanayi Envanteri çalışmasına başlanmıştır.
Sanayi Envanteri çalışması Diyarbakır, Şanlıurfa, Bat-
man, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Mardin, Van, Elazığ ille-
rinde tamamlanmıştır. Gaziantep ve Kilis illeri de bu
Sanayi Envanteri çalışmasına dahil olup, bu çalışma ile
ilgili görev Genel Merkez tarafından Gaziantep Şubesi-
ne verilmiştir. Bugüne kadar (Diyarbakır: 606, Adıya-
man: 509, Van:388, Elazığ:21, Şanhurfa:450, Siirt:70,
Mardin:231, Şımak:4, Batman:256 adet anket) toplam
2535 adet anket yapılmış olup, değerlendirilmesi için
Genel Merkeze gönderilmiştir. Ayrıca bu süre içinde
Kongre çağrı broşürü basılmış olup, tüm şube ve ilgili
Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir. İkinci Düzenleme
Kurulu toplantısı 30.01.1999 tarihinde Batman'da ya-
pılmış ve alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışma-
lara başlanmıştır. Üçüncü Düzenleme Kurulu toplantısı
ise 12.06.1999 tarihinde Adıyaman'da yapılmış olup,
Kongre çalışmalanna hız verilmiştir.

Kongre çağrı broşürümüzde belirlediğimiz konularla
ilgili gelen bildiri özetleri değerlendirilmiş ve bildiri sa-
hiplerine gerekli bilgi verilmiştir.

Bugüne kadar yaptığımız yazışma ve görüşmeler so-
nucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası ve Dicle Üniversitesi Kongre
Destekleyen Kuruluşlar arasında yer almıştır. Kongrenin
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi M. Akif Ersoy tiyatro
salonunda yapılması kesinleştirilmiştir.

Bugüne kadar Yürütme Kurulu 11 defa toplanmış ve
çalışmalara hız kazandırmak için gerekli girişimlerde
bulunmaktadır. Kongre Yürütme Kurulumuz 11 kişiden
oluşmuş olup; isimleri aşağıdaki gibidir.
1. Hasan ESEN (Şube Başkanı)
2. İ. Semih OKTAY (Başkan Vekili)
3. M. Emin TÜMÜR (Şube Sekreteri)
4. Şehmus AGIRMAN (Şube Saymanı)

5. Şah ismail YUSUMUT (Üye)
6. Ömer YÜCESOY (Üye)
7. Ahmet AYMAN (Üye)
8. Hakan SUBAŞI (D. Ü. Müh. Mim. Fak. Makina

Müh. Böl. Araş. Gör.)
9. Kamuran SAMİ (D. Ü. Müh. Mim. Fak. Mimarlık

Böl. Yrd. Doç.)
10. Gurbet ÖRÇEN (Şube Teknik Görevlisi - Kongre

Sekreteri)
11. llhami CEYLAN (İş Adamı)

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kısaca yukarıdaki
gibi olup; halen çalışmalar devam etmektedir.

II. Ulaşım ve Trafik Kongresi - Sergisi
Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
tarafından 29 Eylül - 02 Ekim 1999 tarihleri arasında II.
Ulaşım ve Trafik Kongresi - Sergisi düzenlenecek.

Bu amaçla ilk Düzenleme Kurulu toplantısı 07 Kasım
1998 tarihinde yapılmıştı. Yapılan toplantıda Yürütme
Kurulu üyeleri, yetkisi ve kongre sekreteri belirlenmiştir.

Danışmanlar Kurulu ilk toplantısı 13 Ocak 1999 ta-
rihinde Büyük Ankara Otelinde yapıldı. Toplantıda
kongre ana ve alt başlıkları şu şekilde belirlenmiştir.

1- Ülkemizde Ulaştırma Politikaları ve Planlanması -
Endüstriyel üretim ve ulaşım ilişkisi
Türkiye'de ulaştırma politikaları ve demiryolları
Sosyal ve güvenlik boyutunda demiryolları
21. y.y. Türkiye'de ve Dünya'da ulaşım sistemleri
Kombine taşımacılık
GAP'ın ulaşım sistemi
Yolculuk talep yöntemi / Ulaşım sistem yönetimi
Toplu taşım işletmelerinde verimlilik
Toplu taşım öncelikleri
Ulaşım planlaması ve uygulamaları
Büyük kentlerde, ulaşım ana planı
Otoyollar yapım, işletim sistemleri ve sorunları
Trafikte merkezi yönetim yerine yerel yönetim
Ülkemizde demiryolu taşımacılığın gelişimini enge-
leyen unsurlar ve bu konuda alınması gereken ön-
lemler

• Çok modelli ulaştırma sistemlerinin özellikleri ve iş-
letim yöntemleri

• Ulaşım modellenmesinde dinamik modellem uygu-
lanması

• Çok modelli ulaştırma sistemlerinin özellikleri ve iş-
letim yöntemleri

2- Ülkemizde Ulaşım Altyapısının Önemi
• Sinyalizasyonda alan kontrolü
• Kavşak tiplerinin seçimi
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• Ulaşımda altyapının kazalara etkisi ve altyapı sonardan
• Trafik işaret ve levhalarının önemi
• Otomatik trafik kontrol noktalan
• Karayollannın standartlarının belirlenmesi ve kont-

rollerinin sağlanması
• Şehiriçi yollann kapasite analizi
• Akıllı ulaşım sistemleri (ITS)
• Yol emniyeti

3- Ulaşım Araçlarında Güvenliğin Artırılması ve
Teknik Donanımın Önemi
• Trafikte hız kontrolünde kalıcı önlemler
• Taşıt araçlarıyla ilgili teknik mevzuat ve trafik gü-

venliği
• Ağır yük taşımalarının trafik güvenliğine etkisi
• İklim koşullarının trafik güvenliğine etkisi
• Araçlarda bulunması gereken aktif ve pasif emniyet
tedbirleri
• Karayolu trafik kazalarında yol-lastik bağlantısının

önemi
• Araç bakım onanm servisleri
• Araçlann teknik kontrol mekanizmalannın etkinleş-

tirilmesi ve denetimi

4- Ülkemizde Trafik Kültürü, Eğitim ve Denetim
• Kaza sonrası kazazedelerin araçtan kurtarılmasını

sağlayacak organizasyon
• Trafik ve kazalar konusunda toplumsal duyarlılığın

artınlması yöntemleri
• Trafik güvenliğinin sağlanmasında eğitimin gereği ve

önemi
• Örnek bir trafik kampanyası olarak SÖZ kampanyası

tanıtımı
• Trafikte etik
• Yaygın şikayet sisteminin oluşturulması
• Trafik kazalarında ilk yardımın önemi
• Türkiye'de trafik kültürü
• Türkiye'de trafik konusunda yetersiz bilinçlenme ve

eğitim eksikliklerinin sonuçları ve çözüm önerileri
• Trafikte tek çözüm etkin eğitim, toplumsal duyarlılık
• Kısa-orta-uzun eğitim projesi
• Kazaya yatkın kişilik özellikleri
• Sürücülükle ilgili yetenek ve beceriler, psikoteknik

değerlendirme

5- Ulaşımda Çevre-Araç-İnsan İlişkileri
Yaya emniyeti ve güvenliği
Araçlann sebep olduğu hava kirliliği
Türkiye'de trafik mağdurlarının sorudan
Trafik birimleri arasında koordinasyon
Trafikte sigorta uygulamaları
Trafik sorunlarının hukuki boyutu
Ulaşımda ücretlendirme ve finansman
İnsan faktörünün yol güvenliğindeki yeri ve önemi
İnsan-araç-çevre ilişkisi
Trafiğin çevre kalitesi ve güvenliğine* etkileri, sorun-

ların çözüm yöntemleri
• Bulanık mantık, yapay sinir ağları

6- Kent içi Ulaşımda Raylı Sistemler
• Raylı sistem işletmeciliği
• Şehir içi taşımacılığının planlanması, raylı sistemlerin

önemi
• Kent içi ulaşımda raylı sistemlerin yeri
• Toplu taşımda ücret sistemleri ve bilet teknolojileri

7- Araçlarda Alternatif Yakıt Kullanımı
• Araç kullanımının enerji sarfiyatına olan tesirleri
• Taşıtlarda alternatif yakıt kullanımı

8- Ulaşımda Hızlı Tren
Yürütme Kurulu her hafta çarşamba günü 18:30'da

toplanarak kongre hazırlık çalışmalarına devam etmek-
tedir.

I. Kalite Sempozyumu
Çalışmaları

1980'li yıllann başından itibaren ülkemizin günde-
mine giren kalite kavramı sanayiden başlayarak top-
lumsal yaşamı dalga dalga saran bir moda biçimine dö-
nüşmüş, özellikle sanayi kuruluşları bu yönde büyük ve
önemli yatırımlar yapmıştır. Bu sempozyum TMMOB
Makina Mühendisleri Odası tarafından ilk kez düzen-
lenmektedir. Sempozyumun amacı yaşadığımız her alan
kalite süreçlerinin temelinde yer alan anlayışların sor-
gulanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle
ana tema "TÜRKİYE'DE KALİTE KURUMSALLAŞ-
MASI VE POLİTİKALAR" olarak saptanmıştır. Ana
başlıklar ise

Teknoloji ve Tasarımda Kalite
• Sanayide ve üretimde kalite
• Kalite Kuruluşlarında kalite
• Alternatif kalite süreçleri ve kalite
• KOBt'ler ve kalite

Türkiye'de Kalitenin Hukuksal Süreci
• Türkiye'de kalite sürecinin hukuksal gelişimi ve sü-

reci
• Gümrük Birliği çerçevesinde hukuksal süreçler, ak-

reditasyon ve sonuçları
• Uluslararası kalite örgütlenmesi ve hukuksal süreç
• Ulusal kalite yapılanması ve Milli Akreditasyon

Konseyi (MAK) oluşumu
• Sınai Mülkiyet hakları, marka, patent, endüstriyel

tasarımda kalite uygulamaları ve etkileri

Yaşamda Kalite ve Yaşam Kalitesi
• Kentsel kalite süreçleri ve kent kalitesi
• Yerel Yönetimlerde kalite, süreçler ve sorunlar
• Devlet, hukuk, sağlık, çevre ve eğitimde kalite ve
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sorunlar
• Emek kalite süreçleri ve sonuçlar

Meslek Kuruluşları ve Kalite
• Ülkemizde meslek kuruluşları ve kalite
• Mühendislik ve akreditasyon olgusu
olarak değerlendirilmiştir. Şu ana dek çeşitli tarihlerde
4 kez Düzenleme Kurulu toplantısı yapılmış ve Danış-
manlar Kurulu'nun oluşumu için gerekli yazışmalar ger-
çekleştirilmiştir.

Afiş hazırlıkları tamamlanmak üzere olan I. Kalite
Sempozyumu'nun çağrılı bildirilerden oluşmasının yanı
sıra serbest bildiri de kabul edilecektir.

Sempozyum Sekreteryası Bursa Şubesi tarafından
yürütülmektedir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi
için 0 224 252 11 90-4 hat nolu telefonlardan iletişim
kurulabilir.

III. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi
Çalışmaları

Odamız adına Eskişehir Şubemiz Sekreteryalığında
7-8 Ekim 1999 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yu-
nusemre Kampusu Kongre Merkezinde gerçekleştirile-
cek olan III. ULUSAL ÖLÇÜM BİLİM KONGRESİ'nin
hazırlık çalışmaları 30.06.1998 tarihinde başladı. Bu-
güne kadar beş Düzenleme, dört Yürütme, iki Danış-
manlar Kurulu toplantısı yapıldı. Kongre ilk çağrı bro-
şürünün ve kongre duyurularının gönderilmesinden
sonra, sekreteryalığımıza 57 adet bildiri özeti ulaştı.

Bildiri özetlerinin ön değerlendirilmesi sonucu bazı
konularda yeterli derecede bildiri özeti gelmediği görül-
dü ve söz konusu konular kapsamında ilgili kurum ve
kuruluşlardan tekrar bildiri özeti istendi.

Şu ana kadar Kongre Sekreterliğine 82 adet bildiri
özeti ulaşmıştır. Kongre paralelinde düzenlenecek olan
"III. Ulusal Ölçüm Bilim Ölçme Cihazları ve Takımları
Sergisi"nin duyurusu ve Kongre Bildiriler Kitabı'nın rek-
lam şartnamesi ve sözleşmesi ilgili yerlere gönderilmiştir.

VI. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu
Çalışmaları

1985 yılından günümüze dek iki yıllık periyotlarla
gerçekleştirilen Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu
en son olarak 1997 yılında yine Bursa'da yapılmıştı.
Gümrük Birliği sürecinde sektörün sorunlarının ele
alandığı sempozyumda bu yıl ana tema TÜRKİYE'DE
OTOMOTİV SANAYİİNİN GELECEĞİ olarak saptan-
mıştır.

Danışmanlar Kurulunun yapmış olduğu toplantılarda
bildirilerin hem çağrılı olarak hem de serbest olarak is-
tenmesine karar verilmiştir.

VI. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu sektörün
doğrudan temsilcileri olan Otomotiv Sanayii Derneği

(OSD) ile Taşıt Araçları Yan Sanayii Derneği (TAYSAD)
gibi kuruluşlar tarafından etkin olarak izlenmekte ve söz
konusu kuruluşlardan katkı alınmaktadır. Geçmiş sem-
pozyumlarda olduğu gibi VI. Otomotiv ve Yan Sanayii
Sempozyumu da sektörün sorunlarının yoğun olarak
tartışılacağı bir platform olma özelliğini taşıyacaktır.

Ayrıca bu sempozyumda daha önceki sempozyum-
lardan farklı olarak ilk kez yetkili servis uygulamaları ile
ülkemizdeki trafik terörü yoğun olarak tartışılmak üzere
ana tema kapsamına dahil edilmiştir.

Sempozyum katılım ve konaklaması ile ilgili bilgiler
henüz tutar bazında netleşmemiş olup; ayrıca duyuru
yapılacaktır.

Sempozyum Sekreteryası Bursa Şubesi tarafından
yürütülmektedir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi
için 0 224 252 11 90 (4) hat nolu telefonlardan iletişim
kurulabilir.

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
ve Sergisi Hazırlık Çalışmaları

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi
Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde 4-7 Kasım
1999 tarihlerinde Büyük Efes Oteli Convention Cen-
ter/lZMİR'de gerçekleştirilecektir. Kongre hazırlık çalış-
maları Düzenleme ve Yürütme Kurulunun çalışmaları ile
hızla sürdürülmektedir. Bu dönemde kongre tanıtım
afişi hazırlanarak başta MMO Şubeleri olmak üzere
üniversitelere, sektör firmaların bayi listelerine gönde-
rilmiştir.

Kongrenin tanıtımı amacıyla Kongre Başvuru For-
mu, Delege Katılım Formu basılarak kongre adres
portföyünde bulunan tüm adreslere gönderilmiştir. Ay-
rıca daha yaygın bir kitleye ulaştırılması amacıyla sektör
dergilerinde yayınlanmış, şube bültenlerinde yayınlan-
ması amacıyla da şubelere ulaştırılmıştır. 7500 adet
bastınlan Kongre İlk Çağrısının tüm sektöre ve ilgili ku-
rumlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Yine kongrenin tanıtımı amacıyla bastırılan stickerlar
kongreye katılan firmaların faturalarında ve yazışmala-
rında kullanılmak üzere gönderilmiştir.

Kongre bülteni ikinci sayısı Temmuz ayında yayın-
lanmıştır. Kongre başlangıç tarihine kadar periyodlar
halinde yayınına devam edecektir.

Şu ana kadar Kongre Yürütme Kuruluna 120 adet
bildiri ulaşmıştır. Bunlardan 100 adedi Yürütme Kuru-
lunun ön kabulünü alarak hazırlıklarına başlanmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bölgesel Danışmanlar
Kurulu toplantıları 5 Aralık 1998 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Kongreyi Destekleyen Kuruluş temsilcileri ile 21
Kasım 1998 de kongre ile ilgili görüş ve önerilerinin
alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kongrede düzenlenecek panellerin panel yöneticileri
belirlenmiş ve hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Bu yıl düzenlenecek paneller, "Tesisat Mühendisli-
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ğinde Personel Akreditasyonu" Panel Yöneticisi: Prof.
Dr. Macit TOKSOY, "Tesisat malzeme ve Ekipmanların-
da Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, İthalatın ve ih-
racatın sorgulanması, Denetimi ve Standardizasyonu ve
Bu Konulardaki Ülke Politikalarının Belirlenmesi" Pa-
nel Yöneticisi: Mehmet SOĞANCI

Bu yıl kongrede ilk kez düzenlenecek 4 kursun ha-
zırlık çalışmalarına da başlanmıştır. "Sistem Seçimi ve
Ekonomik Analiz", "Soğuk Depolamak İklimlendirme
Sistemlerinin Seçim ve Tasarımı", "Temel ve Uygula-
malı Psikrometri", "Soğuk Depoculuk ve Soğuk Depo
Tasarımı"

Kongre katılımcısı Viessmann, Baymak ve İzocam
firmalarının Şubemiz üyelerinin de katılımına açık düzen-
ledikleri bilgilendirme toplantılanna katılım sağlanmıştır.

Kongrenin yanısıra düzenlenen Sergi Yerleşim Ala-
nının %86'ı dolmuş durumdadır. 66 firma/kurum sergi
yerleşim alanında yerlerini almışlardır.

Kongre ikinci afişi ve delege katılım koşullan duyu-
ruları hazırlanmış, dağıtımı yapılmıştır. Çalışmalar ağır-
lıklı olarak delege katılımının arttırılması konusunda yo-
ğunlaştırılmıştır.

Trakya'da Sanayileşme
ve Çevre Sempozyumu III Çalışmaları

İlki 3-6 Ocak 1996 tarihlerinde Çorlu'da İkincisi 6-8
Kasım 1997 tarihlerinde Kırklareli'de yapılan ve TMMOB
MMO adına Edime Şubesince düzenlenen Trakya'da Sa-
nayileşme ve Çevre Sempozyumunun 3. üncüsünün de
gerçekleştirilmesi için Şubemizce yapılan çalışmalan şu
şekilde sıralayabiliriz.

Konu Şube Yönetim Kurulunda ele alınarak Trakya'da
Sanayileşme ve Çevre Sempozyumunun lll.sünün yapıla-
bilirliğinin tesbiti için daha önceki iki sempozyumda büyük
destek veren Danışmanlar Kurulu üyeleri üe bir ön toplantı
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu toplantı 10.10.1998 tari-
hinde Edirne'de Şube merkezinde gerçekleştirilmiş ve
Sempozyumun 3.sünün de yapılmasının gerektiği benim-
senmiştir. Bunun üzerine Edirne Şube Yönetim Kurulu
ODA Yönetiminden yetki istemiş ve bu karar ODA yöne-
tim kurulunca da uygun bulunmuş ve Düzenleme Kurulu
oluşturulmuştur.

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu III ün ilk
Düzenleme Kurulu toplantısı 15.11.1998 tarihinde Edir-
ne'de yapılarak görev bölümü yapılıp start verilmiştir.

Birinci ve İkinci Trakya'da Sanayileşme ve Çevre
Sempozyumlarının sonuçları ve yayınlanan sonuç bil-
dirgeleri Trakya Bölgesel Planını öne çıkardığından bu
konu gündeme alınarak bir çalışma başlatılmış ve
14.02.1999 tarihinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü,
Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, istanbul Üniver-
sitesi Orman Fakültesi ve l.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden
bir kısım öğretim üyesi uzman bilim adamları ve sem-
pozyum danışmanlar kurulunda yer almış bir kısım konu
uzmanları ile Edirne'de bir toplantı düzenlenerek Böl-

gesel Plan konusunda bir deklerasyon yayınlanmıştır.
Bu deklarasyonda Trakya Bölgesel Planının yapılması
ve bunun için T.Ü. bünyesinde bir EŞ GÜDÜM merkezi
oluşturulması önerilmiş ve sempozyumda Bölgesel Pla-
nın ağırlıklı olarak yer alması önerilmiştir.

Sempozyumun ilk Danışmanlar Kurulu toplantısı
06.03.1999 tarihinde Edirne'de gerçekleştirilmiş yapı-
lan çalışmalar anlatılarak katılımcıların görüş ve önerileri
alınmıştır.

Sempozyumun 2.nci Düzenleme Kurulu toplantısı
11.04.1999 tarihinde Çorlu'da gerçekleştirilmiş, geli-
nen nokta ve bundan sonra yapılması gerekenler plan-
lanarak kararları alınmış ve aynı gün yine uzman danış-
manlar kurulu üyeleri ve düzenleme kurulu üyelerinin
katıldığı bir ortak toplantı yapılmış, sempozyum konu
başlıkları saptanarak yürütme kuruluna yetki verilmiştir.
Düzenleme Kurulundan alınan yetki doğrultusunda Yü-
rütme Kurulu ilk çağrı metnini hazırlayarak ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlara göndermiştir.

ODA adına Edirne Şubemizce gerçekleştirilecek olan
Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Ulu
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Valilikleri, Trakya Üniversi-
tesi Rektörlüğü, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü,
Edirne Belediyesi ile birçok Kamu Kurum ve Kuruluşları
ile Sivil Toplum örgütleri desteklenmektedir.

Sempozyum 11-13 Kasım 1999 tarihlerinde Edir-
ne'de Türkan Sabancı Kültür Merkezinde yapılacaktır.
Bildiri özetlerinin 31 Temmuz 1999 tarihine kadar, bil-
dirilerin ise 30 Eylül 1999 tarihine kadar Sempozyum
Sekreterliğine ulaştırılması öngörülmüştür. Sempoz-
yumdaki bildiri konularını kapsayan ana başlıkları ise 30
Eylül 1999 tarihine kadar Sempozyum Sekreterliğine
ulaştırılması öngörülmüştür. Sempozyum bildiri konula-
rını kapsayan ana başlıklar ise:

1. Planlama ve gerekli yapılanmalar
2. Plan ve haritalar
3. Trakya Analizi
4. Çevre Yönetimi ve Çevre Kirliliği
olarak tesbit edilmiştir.

I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi
ve Sergisi Çalışmalan

Odamız adına İzmir ve İstanbul Şubesi birlikteliğin-
de, 3-5 Aralık 1999 tarihlerinde ülkemizde ilk kez ger-
çekleştirilecek olan I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kong-
resi ile ilgili çalışmalar Düzenleme ve Yürütme Kurulla-
rının katkılarıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Öncelikle kongrenin duyurumu ve tanıtımına ilişkin
hazırlanan afişler tüm şubelere, makina mühendisliği
bölümü bulunan üniversitelere ve sektöre dağıtılmıştır.
Ardından Kongre İlk Çağrısı 30.000 adet basılarak fir-
maların bayi listeleri de dahil olmak üzere tüm sektöre
ve ilgili kurumlara ulaştırılmıştır.

Kongrenin tanıtımı ve düzenlenecek sergiye sektör
firmalarının katılımı amacıyla hazırlanan kongre dosyası
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tüm sektör firmalarına ulaştırılmıştır. Yine kongre tanı-
tım çalışmaları kapsamında haber/ilan çalışmaları sek-
tör dergilerine ve tüm şube bültenlerine gönderilmiştir
ve yeni gelişmelerle gönderilmeye devam etmektedir.

Kongrenin sektöre tanıtımı için 12 Aralık 1998 tari-
hinde İstanbul'da sektörün önde gelen 14 firma temsil-
cisinin katıldığı bir bilgilendirme/tanıtım toplantısı ger-
çekleştirilmiştir. Kongre tanıtımı ve sektörün kongre ile
ilgili bilgilendirilmesi amacıyla benzer bir toplantı 20
Şubat 1999 tarihinde ürün ve hizmet üreten sektör fir-
maları ve bölgede bulunan Danışmanlar Kurulu üyeleri-
nin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Yine benzer
içerikte bir başka toplantı istanbul ve çevre illerde bulu-
nan Danışmanlar Kurulu Üyelerimizle 20 Mart 1999 ta-
rihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 8 Mayıs 1999 tari-
hinde Ankara ve çevre illerden Danışmanlar Kurulu
üyelerinin katıldığı bir toplantı ile Danışmanlar Kurulu
toplantılan tamamlanmıştır.

Danışmanlar Kurulu Üyeleri ile yapılan toplantılarda
oluşan görüş ve önerileri de dikkate alan Kongre Dü-
zenleme Kurulu 3. Kongre Yürütme Kurulu'nun bugüne
kadar özveriyle gerçekleştirdikleri 25 toplantıyla kongre
hazırlık çalışmaları kongrede sunulacak bildirilerin belir-
lenme aşamasına getirilmiştir. Aynca Kongrede düzen-
lenmesi planlanan Panel ve Workshop (grup çalışması)
konulan da bu çalışmalar sonucunda netleşmiş ve ha-
zırlık çalışmalarına başlanmıştır. Buna göre; Kongrede
düzenlenecek panel konuları; "Hidrolik Pnömatik Sek-
törünün Sorunları", Kongrede düzenlenecek workshop
(grup çalışması) konuları; "Pnömatik île Otomasyonda
Bilgi İletişim Sistemleri", "Oransal ve Servo Valf Teknolo-
jisi - Sekonder Kontrol Sistemleri Teknolojisi", "Pnömatik
Konum Kontrolü"

1 Haziran 1999 tarihi itibariyle 70 adet bildiri özeti
Yürütme Kuruluna ulaşmış durumdadır.

15 Mayıs 1999 tarihi itibariyle 16 kurum/kuruluş
kongreyi destekleyeceklerini bildirmişlerdir.

Ayrıca kongrenin tanıtımını sürekli kılmak amacıyla
hazırlanan stickerlar kongreye katılan firmaların fatura-
larında ve yazışmalannda kullanılmak üzere gönderil-
miştir.

Kongre paralelinde düzenlenen Sergiye ise 15 Ha-
ziran 1999 tarihi itibariyle 46 firma katılacağını bildir-
miştir.

Ülkemizde ve sektöründe ilk kez düzenlenen I. Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi ile ilgili çalışmalar delege
katılımının arttırılmasına yönelik olarak hız kazanarak
devam edecektir.

4. Kağıt Sempozyumu Çalışmaları

Odamız tarafından 1993 yılından beri yapılmakta
olan Kağıt Sempozyumu'nun 4.sü bu yıl 26-27 Kasım
1999 tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

"21. YÜZYILA GİRERKEN TÜRK KAĞIT SANA-
YİNİN DURUMU" olarak ana teması belirlenen 4.

ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU'nda ele alınacak
konulara aşağıdaki dört ana başlık altında yer verile-
cektir.
• 2000'li Yıllarda Sektörün Rekabet Gücü ve Unsur-

ları
• Sektörde Kamu Girişimciliğinin Konumu
• Sektörde Yabancı Sermaye Hareketlerinin Durumu

ve Rekabet Gücüne Etkileri
• Sektördeki Teknolojik Gelişmeler ve Mevcut Duru-

mu
Sempozyum çalışmaları çerçevesinde Düzenleme

Kurulu 3, Danışmanlar Kurulu ise 1 kez toplanmıştır.

Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu
Çalışmaları

22-24 Ekim 1999 tarihleri arasında Makina Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteryalığında yapı-
lacak olan Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu
hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Sempozyumun İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversite-
sinde yapılması kararlaştınldı. Sempozyumda şuana ka-
dar 9 Yürütme Kurulu, 3 Düzenleme Kurulu ve 1 Da-
nışmanlar Kurulu toplantısı yapıldı. 1. Duyuru ve bildiri
çağrısının dağıtımın yapılmasından sonra bildiri özetle-
rinin toplanılmasına geçildi. Bildiri özetleri için belirle-
nen son tarih olan 14 Nisan 1999 tarihine kadar yak-
laşık olarak 60 adet bildiri özeti toplandı.

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesinin bildirilerin ta-
mamının üzerinden yapılmasının kararlaştınlmasından
sonra bildirilerin istenmesi aşamasına geçildi. 31 Tem-
muz 1999 tarihi bildiriler için son gönderilme tarihi
olarak belirlendi. Aynca bildiri özetlerinin değerlendiril-
mesinden sonra eksik kalan Sempozyum temaları için
Çağrılı Bildiri istenmesine karar verildi. Halen bildirilerin
toplanma işi devam etmekte olup bildiriler gelmeye
başlamıştır.

19 Haziran 1999 tarihinde yapılan Genişletilmiş
Yürütme Kurulu toplantısında Sempozyum'un programı
hakkında bir taslak belirlendi. Ayrıca Sempozyum 2.
Duyurusunun Bildirilerin tamamı geldikten sonra hazır-
lanıp, Sempozyum ile ilgili diğer bilgilerin duyurulması
kararlaştınldı.

Makina-İmalat Teknolojileri
Sempozyumu Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Konya
Şube yürütücülüğünde düzenlenecek olan Makina İma-
lat Teknolojileri Sempozyumu'nun etkinliğin çalışmaları
sürmektedir. Etkinliğin düzenleme ve yürütme kurulları
oluşturulmuş, sempozyum sekreteri belirlenmiştir. Dü-
zenleme kurulu toplantıları yapılarak sempozyuma ait
ilk çağn bildirisi ve afişi basılmıştır. Duyurular ülkemizde
bulunan üniversite rektörlüklerine ve makina mühen-
disliği bölümlerine, TMMOB Makina Mühendisleri
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Odası Şubelerine ve Odalara, derneklere, resmi kurum-
lara, imalatçılara, özel sektördeki kurumlara ve Konya
Şube üyelerine gönderilmiştir.

Sempozyuma gönderilen 38 adet bildiri özeti dü-
zenleme ve danışmanlar kurulu ortak toplantısında de-
ğerlendirilerek uygun görülen özetlerin yazarlarından
bildiri asılları istemiştir. Gelen bildiri evrakları hakemlere
gönderilerek incelenmesi yaptırılacak, sempozyumda
sunulup sunulmayacağı veya poster bildiri olarak yayın-
lanacabileceği konusunda karara varılacaktır.

14 Mayıs 1999 tarihinde sempozyumun değerlendi-
rilmesi ve sonuçlarının sempozyuma taşınabilmesi için
"İmalat Mühendisliği ve Makina İmalat Teknolojilerin-
deki gelişmeler" adı altında Konya da bir panel de dü-
zenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında sergi yapılması da düşü-
nülmekte bu konu ve reklamlarla ilgili çalışmalar sür-
mektedir. Sergi ve reklamla ilgili bilgi sempozyum sek-
reterliğinden öğrenilebilir.

Kaynak Teknolojisi 2. Ulusal Kongre
ve Sergisi Çalışmaları

Odamız tarafından geleneksel hale getirilmekte olan
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisinin ikinci-
sinin organizasyonu çalışmaları Ankara Şubesi sekre-
teryalığında sürdürülmektedir.

Çalışmalar, Kongre organizasyonu ve Sergisi orga-
nizasyonu olmak üzere iki ayrı bölümde yürütülmekte-
dir. Yapılmış olan planlama çerçevesinde, sergi 4 gün
boyunca sürdürülecek, kongre ise 12-13 Kasım'da ol-
mak üzere 2 günde tamamlanacaktır. İhtiyaç duyulması
halinde kongre 1 gün daha uzatılabilecektir.

Sergi organizasyonu, Ankara'nın orta ölçekli sanayi
bölgesi olan OSTİM'de bulunan ODF A.Ş. tarafından
yürütülmektedir. Bu çalışmalar, Kongre Yürütme Kuru-
lunun denetlemesi ve onayı altında kontrol ve idare
edilmektedir. Tüm bu etkinliğin yürütülmesi Ankara
Şube ile ODF A.Ş. arasında imzalanmış olan kapsamlı
bir sözleşme çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kap-
samda sergi ve kongre salonları ODF. A.Ş. tarafından
sağlanmaktadır. Sergi yeri satışına başlanmıştır ve bu
işlem de ODF A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Kongre organizasyonu ise bildirilerin toplanması,
düzenlenmesi, değerlendirilmesinin sağlanması ve otu-
rumların planlanması şeklinde değerlendirilmektedir. Şu
ana kadar elimize 25 bildiri ulaşmıştır. Sunulacağı vaad
edilen bildiriler ile bu sayı 30'u aşmaktadır. Tüm bu bil-
dirilerin Ankara, İstanbul ve İzmir'de oluşturulmuş olan
bildiri değerlendirme grupları tarafından incelenmesin-
den sonra kongre günlerimizin nihai planlaması yapılabi-
lecektir.

Kongre öncesinde, Kongre Danışmanlar Toplantısın-
da alınmış olan karar gereğince "Üniversitelerimizde bu-
lunan Kaynak Teknolojisi Eğitim ve Araştırma Merkezle-
rinin" durumlannın değerlendirilip ileriye yönelik organi-

zasyon modellerinin tartışılacağı bir panel düzenlenmesi
çalışmalan da yürütülmektedir.

Denizli'de Sanayileşme Ve Kentleşme
Sempozyumu Çalışmalan Devam Ediyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli
Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Denizli'de
Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu" çalışmaları de-
vam ediyor. Yapılan iki Düzenleme Kurulu Toplantısında
Sempozyum Ana Konulan Kentleşme, Denizli Sanayisine
Bakış, Kentleşme ve Sanayileşme Sürecinde Farklı Sek-
törler, Denizli'de Uygulanan Yerel Projeler, Sorunlan ve
Çözüm Önerileri olarak belirlendi. Sempozyum Danış-
manlar Kurulu oluşturulup, Sempozyumun 15-16-17
Ekim 1999 tarihlerinde Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda
yapılması karan alındı. Aynca Sempozyum Sekreterinin
Fatih YAŞA olması ve Yürütme Kurulu TMMOB'ye bağlı
bazı Oda birimlerinden de temsilcilerin alınması görüşü
benimsendi. Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası,
Denizli Genç İş Adamları Derneği, KOSGEB Denizli Mer-
kez Müdürlüğü, D.İ.E. Denizli Bölge Müdürlüğü, Denizli
Ticaret Borsası, TSE Denizli Bölge Müdürlüğü, TMMOB
Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sempozyumu Destekleyen
Kuruluşlar olarak yer aldılar.

Sempozyuma toplam 63 adet bildiri özeti geldi, bildiri
sahiplerine yazım kurallan gönderilerek bildirilerin tam me-
tinlerinin 13 Ağustos tarihine kadar ulaştırılması talep edildi.
Bunun dışında TMMOB'ye bağlı Odaların Denizli Birimleri
ile yapılan toplantılarda birimlerin uzmanlık alanlarına giren
yerel sorunlara ilişkin çeşitli konularda araştırmalar yaparak
Sempozyumda bildiri olarak sunmalan Yürütme Kurulunca
kararlaştnldı.

Sempozyuma katkı sağlanması, katılımın artırılması ko-
nusunda yeni seçilen Belediye Başkanları ziyaret edilerek
bilgiler aktarılmaktadır. Ziyaretlerde mesleki denetim konu-
suna Odamızın bakışı ve gerekliliği konusunda da başkanla-
ra bilgiler verilmektedir.

Sanayi Kongresi '99 Çalışmalan

10-11 Aralık '99 da Ankara'da gerçekleştirilecek olan
kongrenin çalışmalan sürmektedir. Kongre Düzenleme
Kurulu Makina Mühendisleri Odası dahil 13 Odanın
temsilcileriyle birlikte 45 kişiden oluşmaktadır.

Düzenleme Kurulu bu tarihe kadar iki kez toplanmıştır.
1. Düzenleme Kurulu 7 Kasım 1998 tarihinde Makina

Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü Toplantı Salonunda
toplandı. Toplantıya Makina, Elektrik, Gıda, Jeoloji,
Kimya, Maden, Metalürji, Orman, Tekstil, Ziraat Mü-
hendisleri Odalan temsilcileri toplam 32 kişi katıldı.

2. Düzenleme Kurulu toplantısı 27 Şubat 1999 tari-
hinde Makina Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Makina, Kimya, Ma-
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den, Şehir Plancıları ve Gıda Mühendisleri Odası temsil-
cileri toplam 17 kişi katıldı.

Sanayi Kongresi'nde işlenecek konu başlıkları:
• Odalar tarafından hazırlanacak olan sektör raporlan
• Sanayileşme-kalkınma ilişkisi; dünyada gelişen yeni

politikalar, stratejiler, teknolojiler ve etkileri; ulusal
bilim teknoloji politikaları ve Mühendis ve mühen-
dislik örgütlerinin konumu olarak belirlenmiştir.

• Kongrenin iki gün olması ve belirlenecek isimlerden
çağrılı bildiri istenmesi alınan kararlar arasındadır.
4 kişiden oluşan yürütme kurulu bugüne kadar 9 kez

toplanmıştır. Toplantılarda yapılan; incelenecek sek-
törler, sektör raporlarında incelenmesi beklenen konu
başlıkları, Odaların bu raporların hazırlanmasından
sorumlu olan temsilcileri belirlenmiştir.

Sanayi Kongresinde işlenmesi planlanan konularla
ilgili uzmanlardan görüş alınmış ve 9 Şubat 1999 tari-
hinde bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş

Kongre Danışmanlar Kurulu oluşturulmamıştır.

II. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı
Çalışmaları

Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde önemi her
geçen gün daha da artan Endüstri ve İşletme Mühendis-
lerinin Odamız bünyesindeki örgütlülüğünü geliştirmek ve
elde edilecek birikimleri paylaşmak, toplumsal yarara
dönüştürmek amacıyla, 19-20 Kasım 1999 tarihlerinde
İzmifde 2. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHEN-
DİSLİĞİ KURULTAYI gerçekleştirilecektir.

İlkinde, Endüstri-İşletme Mühendislerinin Eğitimi ve
Mevcut Durumu konusunun ana tema olarak ele alındığı
Kurultayın, ikincisinde bu kez Sanayi ve Hizmet sektör-
lerinde Endüstri-İşletme Mühendislerinin istihdamı ve
mevcut durumundan hareketle geleceğine ilişkin görüş ve
tesbitlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda,
• Endüstri-İşletme Mühendisliği alanlarını; uygulama,

değişim süreçleri ve mesleki gelişim boyutlanyla orta-
ya koymak.

• Endüstri-İşletme Mühendislerinin çalışma koşullarını
ve sorunlannı irdelemek.

• Endüstri-İşletme Mühendisliğinin, Ülkenin değişen
koşullan çerçevesinde konumunu, geleceğini değer-
lendirmek ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak
amaçlanmaktadır.

• İkinci kez gerçekleştirilecek olan Kurultayda, ülke-
mizdeki tüm EİM ve EİM öğrencilerinin katkı ve katı-
lımını sağlamak öncelikli amacı oluşturmaktadır. Or-
tak özlemimiz olan ülkemizin çağdaş, sanayileşen ve
üreten bir ülke olması hedefine ulaşmasında bu plat-
formun da katkı sağlayacağı inancındayız.
Bu anlayışla "21. Yüzyılda Endüstri-İşletme Mühen-

disliği" ana tema kapsamında gerçekleştirilecek 2. ULU-

SAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURUL-
TAYI'nda aşağıdaki konular yer alacaktır.
- Stratejik Yönetim
- Modern Yönetim ve Organizasyon Teknikleri
- Proje Yönetimi
- Finans Yönetimi
- Endüstri-İşletme Mühendisliği ve Bilişim Teknolojisi
- Akreditasyon
- Toplam Kalite Yönetimi ve EtM'ler
- Değişen Üretim ve Yönetim Sürecinde Endüstri-tşletme

Mühendislerinin Yeri ve Eğitimi
- Kaynak Planlaması
- Karar Destek Sistemleri
- Değişimin Yönetimi
- Toplumsal Sorumluluk

Ankara Kent Konseyi GirişimPran Son Dönem
Çalışmalan

Ankara Kent Konseyi Girişimi; 5 Haziran Dünya
Çevre Günü nedeniyle özel olarak AOÇ'ne dikkat çeke-
rek, sadece çevre günlerinde değil bütün yaşamımızda
doğanın bizim hayati bir parçamız olduğunu; doğaya,
kentimize dolayısıyla yaşamımıza sahip çıkmamız gerek-
tiği çağrısında bulundu.

Girişim aynca "seçimlerden sonra Melih Gökçek'in
zam yağmuru" başlıklı çalışmasını 18.06.1999 tarihinde
kamuoyuna sundu. Basın açıklamasında ulaşım, su ve
doğalgaza yapılan % 100'e varan zamlar gündeme geti-
rilerek kamu yaranndan çok kâr amacı güdüldüğüne işa-
ret edilmişti.

Ankara Kent Konseyi Girişimi, yeni dönem çalışma
programı doğrultusunda yerel seçimler sonrası sırasıyla,
muhtelif tarihlerde; Etimesgut Belediye Başkanı Enver
DEMİREL, Çankaya Belediye Başkanı Haydar YILMAZ,
Altındağ Belediye Başkanı Ziya KAHRAMAN ve Keçiö-
ren Belediye Başkanı Turgut ALTINOK'la görüşmeler
yaptı.

Ankara Kent Konseyi Girişimi, görüşmeler de Beledi-
ye Başkanlarına demokratik bir yerel yönetim yapılan-
ması için hazırladığı önerileri sundu. Kendilerinden şef-
faflık ve açıklık beklendiği ayrıca katılım olanakları sağla-
maları gerektiği ifade edildi.

Görüşülen Belediye Başkanları, kendilerinin herhangi
bir siyasal anlayışın değil, hizmet ettikleri ilçede yaşayan
vatandaşın belediye başkanı olduklarını ifade ederken,
meslek odalan gibi uzmanlık kuruluşlarının yanısıra de-
mokratik örgütlere ve halkın kendisine katılım olanakları
sağlayacaklarını söylediler.

Aynca Ankara Kent Konseyi Girişimi ile de temasla-
rını sürdüreceklerini söylerken karşılıklı fikir alışverişi içe-
risinde olunacağı belirtildi.

Ankara Kent Konseyi Girişimi program doğrultusun-
da önümüzdeki günlerde görüşme çalışmalarını sürdüre-
cektir.
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1999 RORORE-SEİVOZYUH-KURULTAY TAKVİMİ

ADI

"Ankara Gerçeği" Semp.

Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler Semp.

Öğrenci-Üye Kurultayı '99

GAP ve Sanayi Kongresi

Ulaşım-Trafik Kongresi

1. Kalite Sempozyumu

III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi

Makina İmalat Teknolojileri Sempozyumu

Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Semp.

Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu

IV Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sem.

Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı

VI. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

IV. Ulusal Kağıt Sempozyumu

1. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi '99

TARlH

13Mart'99'da

yapıldı

13 Mart'99'da

yapıldı

8 Mayıs '99'da

yapıldı

25-26 Eylül '99

29 Eylül 2 Ekim '99

1-2 Ekim '99

7-8 Ekim '99

14-15 Ekim'99

15-17 Ekim '99

22-24 Ekim '99

4-7 Kasım '99

11-14 Kasım '99

11-13 Kasım' '99

19-20 Kasım '99

19-20 Kasım '99

26-27 Kasım '99

3-5 Aralık '99

10-11 Aralık '99

YERİ

Ankara

Eskişehir

Ankara

D. Bakır

Ankara

Bursa

Eskişehir

Konya

Denizli

İstanbul

İzmir

Ankara

Edirne

Kocaeli

Bursa

Kocaeli

izmir

Ankara

SEKRETERİ

Ercüment Çervatoğlu

K. Levent Güler

Ercüment Çervatoğlu

Gurbet Örcen

Neslihan Şenocak

Remzi Erişler

K. Levent Güler

Mete Kalyoncu

Fatih Yaşa

H. Cahit Cengiz

Necmi Varlık

Özgür Akçam

Dinçer Mete

Alpaslan Güven

Mehmet Kartal

Tülin Tosunoğlu

Turgay Şirvan

Ercüment Çervatoğlu

İRTİBAT

TEL

0.312.2313159

0.222.2309360

0.312.2313159

0.412.2246447

0.312.2318020

0.224.2521190

0.222.2309360

0.332.3517966

0.2582633638

0.212.2529500

0.232.4634198

0.312.2318020

0.284.2127335

0.262.3246933

0.224.2521190

0.262.3246933

0.232.4634198

0.312.2313159

İRTİBAT

FAX

0.312.2313165

0.222.2313854

0.312.2313165

0.412.2246447

0.312.2318022

0.224.2521194

0.222.2313854

0.332.3530589

0.258.2633638

0.212.2498674

0.232.4226039

0.312.2318022

0.284.2313235

0.262.3226647

0.224.2521194

0.262.3226647

0.232.4226039

0.312.2313165
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ODADAN HABERLER

/ ODA DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Oda Danışma Kurulu 4 Temmuz 1999 günü "Ka-
mu çalışanı mühendislere ilişkin yapılan çalışmalar,
Demokratik Türkiye İnsanca Yaşam mitingi ve Oda
çalışmalarının değerlendirilmesi" gündemiyle toplandı.

Toplantıya;

Kaya GÜVENÇ
İsmet ÖZTUNALI
Yusuf TEK
Mehmet SOĞANCI
Emin KORAMAZ
Ali Ekber ÇAKAR
Hüseyin ÖZGÜL
l.Ethem ÖZTÜRK
S. Melih ŞAHİN
Nurten GÜLTEKİN
Tahsin AKBABA
Haydar ŞAHÎN
Elif ÖZTÜRK
Ekrem KARACA
Etem EROL
Alaaddin LÜLE
Neşet BAŞKUŞ
Osman ÇAKİL
Ömer MELLİ
Zeki ARSLAN
Behice ÇAĞLAR
Cemal Taki SAHAN
Yaşar ÇEVİK
Kamuran BASKIN
Refik AKIN
Metin YÜCEL

TMMOB Y.K.Ü.
TMMOB Y.K.Ü
TMMOB Sekreteri
Oda Başkanı
Oda Bşk. Vekili
Oda Sekreteri
Oda Saymanı
Yön. Kur.Üyesi
Yön. Kur. Üyesi
Yön. Kur. Üyesi
Yön. Kur. Y.Ü.
Yön. Kur. Y.Ü.
Yön. Kur. Y.Ü.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Onur Kur. Yed.
İstanbul Şb. Sek.
İstanbul Şb.
Ankara Şb. Bşk.
Ankara Şb. Bşk. Vk.
Ankara Şb. Saymanı
Ankara Şb. Sek.
Ankara Şb. Y.K.Ü.

Ercüment ÇERVATOĞLU Ankara Şb. Y.K.Y.Ü.
Hüseyin VURAL
Arife KURTOĞLU
M. Doğan ALBAYRAK
Nuri ÖCAL
Remzi ERİŞLER
A. Turan DÖRTDEMİR
Serhat GİRGİN
Sermet TAKAZOĞLU
Zeki ADER

Hakan ÜNAL
Yusuf ÖZTUNÇ
Orhan SAĞLAM
Tufan TELATAR

Ankara Şb. Y.K.Y.U.
Ankara Şb. Y.K.Y.Ü.
İzmir Şb. Bşk.
İzmir Şb.
Bursa Şb. Y.K.Ü.
Adana Şb. Sek.
Kocaeli Şb. Bşk.
Kırıkkale Şb.
Eskişehir Şb. Bş.
Vek.
Eskişehir Şb. Y.K.Ü
İçel Şb. Bşk.
İçel Şb. Y.K.Yed. Ü.
Zonguldak Şb. Bşk.

Uğur ÖZKARA Zonguldak Şb. Y.K.Ü.
AliKARAHAN Edirne Şb. Sek.
Hasan ESEN Diyarbakır Şb. Bşk.
Mustafa KARAMAN Antalya Şb. Bşk.
Ümit BÜYÜKEŞMELİ Antalya Şb. Sek.
Fatih YAŞA Denizli Şb. Sek.
Ayhan SÜRMEN Trabzon Şb. Bşk.
Y. Renda METİNOĞLU Trabzon Şb. Say.
Mustafa MACİT Trabzon Şb. Müd.
Sait ÇİNİOĞLU Konya Şb. Bşk.
Lütfi ÖZTÜRK Konya Şb. Say.
Veli KAN Konya Şb. Sek.
Adnan KUNTOĞLU Konya Şb. Y.K.Ü.
Hamdi ÇATALSAKAL Samsun Şb. Y.K.Ü
M. Coşkun KİPER Samsun Şb. Y.K.Ü.
Tülay YENER MEDAK
Hüseyin OK MEDAK
katıldı.

•••
/ Kaynak Komisyonu Kocaeli'nde Toplandı

27 Haziran 1999 tarihinde Kocaeli'nde toplanan
Kaynak Komisyonu'na katılanlar:

Yunus YENER Merkez
Melih ŞAHİN Merkez
Cemal MERAN Denizli Şb.
Erdinç KALUÇ Kocaeli Şb.
Serhat GİRGİN Kocaeli Şb.
Kaynak Teknolojisi 4. Toplantısı sonunda aşağıdaki

kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

Toplantıda Alınan Kararlar:
1. 14.11.1999 tarihinde gerçekleştirilen Komisyon 3.

toplantısı Karar: 2 de Bursa Şubesi Kaynak Komis-
yonu tarafından hazırlanıp Bursa Şube etkinlik ala-
nında uygulanmasına karar verilen "İşyeri Kaynak
Teknolojisi Tanımlama Anketi"nin Kocaeli Şubesi
etkinlik alanında da uygulanmasına, her iki bölgede
uygulanan anket sonuçlarının Kaynak Kongresi II.
Ulusal Kongresi'ne taşınmasına,

2. Komisyon Çalışma Programı kapsamında yer alan
Kaynak Teknolojisi alanında Oda yayını olarak ki-
tap çıkarılması konusunda Kocaeli Şube tarafından
"Gaz Ergitme ve Oksijen Kesme" kapsamlı bir kitap
çalışması sürdürüldüğü bilgisi aktarıldı.

3. "MMO Kaynakçı Belgesi Verilmesi ve Verilmiş
Olanların Yenilenmesi" kapsamında Mühendis
Yetkilendirme, Yetkilendirilmiş Mühendisin Yetki
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ve Sorumluluklarını düzenleyen taslak çalışmasının
Kaynak Teknolojisi Komisyonu üyelerinin de de-
ğerlendirmesini aldıktan sonra yürürlüğe konulması
için Melih ŞAHİN ve Özgür AKÇAM'a görev veril-
mesine, bu sürecin Ağustos 1999 sonuna kadar
tamamlanmasına;

4. "Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi" çalışmala-
rına komisyonca aşağıda belirtilen kapsamda katkı
ve destek sağlanmasına;

• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı oturumuna Kocaeli Şube
uzman üyelerinin bildiri sunarak katılımı

• Kongre Düzenleme, Yürütme Kurullarınca yapıl-
ması planlanan "Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsa-
mında Kaynak Teknolojisi Eğitim ve Araştırma
Merkezlerinin Konumu" konulu panelin Eylül ayı
içerisinde Kocaeli'nde gerçekleştirilmesi ile ilgili
Kocaeli Şube önerisinin Kongre Yürütme Kuru-
lunda görüşülmesi için Sn. Yunus YENER ve Sn.
Melih ŞAHİN'e görev verilmesine;

• Kongre kapsamında bildiri sayısını artırma amaçlı
çalışmanın komisyon üyelerince de desteklenmesi,
bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi, Pamukkale
Üniversitesi potansiyellerinden yararlanılması,

• Sn. Cemal MERAN tarafından yapılan "Kaynak
teknolojisi alanında ülkemizde gerçekleştirilen dok-
tora, yüksek lisans envanteri" konulu çalışmanın
geliştirilerek kongrede sunulmasına,

• Tersanelerden (Gölcük, Pendik) kongre platformu-
na bildiri kazanılması için Kongre sekreterliği ile
eşgüdümlü Kocaeli Şube tarafından çalışma yapıl-
masına,

5. Kaynak Teknolojisi III. Ulusal Kongresi'nin Kocaeli
Şube tarafından Kocaeli'nde gerçekleştirilmesi
önerisinin değerlendirilmesine,

• IIW. (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) ve EWF (Av-
rupa Kaynak Federasyonu)'ye ulusal temsil amaçlı
üyelik başvurusu için izlenecek yöntem konusunda
araştırma yapılmasına,

• Kocaeli Şube'ce Kocaeli Doğal Gaz Projesi kapsa-
mında yürütülen Bina içi tesisat ve/veya dönüşüm
işlemlerinde görevlendirilen kaynakçı ve tesisatçıla-
rın eğitim ve belgelendirmelerinin Kocaeli Üniver-
sitesi Meslek Yüksek Okulu ile Izgaz imzalanan
protokol gereği yapıldığı, hiçbir güvenilirliği olma-
yan bu çalışmadan Izgaz'ın da rahatsız olduğu be-
lirtildi.
Komisyonca yapılan değerlendirmede yukarıda be-

lirtilen kapsamda bir çalışmanın hazırlanmakta olan
Taslak Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilebileceği
ifade edildi.

• ••

/ KOBİ Komisyonu Toplandı

KOBİ Komisyonu 4 Temmuz 1999 tarihinde Oda

Merkezinde toplandı.

Toplantıya Katılanlar
Ahmet ENİS
Atilla ÇINAR
Osman SERTER
Ufuk İNCEOĞLU
Bedri DÖNGEL
Faruk İNCEOĞLU

Merkez
Ankara Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Zonguldak Şube
Denizli Şube

Toplantıda Alınan Kararlar
KOBİ Komisyonu 1. toplantısı sonunda alınan

aşağıdaki kararların Oda Yönetim Kurulu onayına su-
nulmasına karar verilmiştir.

1) Oda'nın KOBt'ler konusunda yapabileceği çalış-
maların,

Bilgi oluşturma
Bilgilendirme
Eğitim
Yardım
Yardımlaşma
Ar-Ge
başlıkları altında toplanmasına,
2) BİLGİ OLUŞTURMA çalışmaları kapsamında,

Oda Merkezi'nde KOBİ'ler ile ilgili yayınların, mevzua-
tın, anket çalışması sonuçlarının vb. bulunacağı bir ar-
şiv oluşturulmasına, bu çalışmaya yönelik olarak, Tür-
kiye'de KOBİ'ler ile ilgili tüm kurumlar (KOSGEB,
TÜBİTAK, TOSYÖV, HALK BANKASI vb.) ile yazış-
ma yapılarak ellerindeki belgelerin talep edilmesine,
ayrıca Oda birimlerinde basılan yayın ve çalışma so-
nuçlarının birer kopyalarının da Oda Merkezi'nde ku-
rulacak arşive aktarılmasına,

3) 14.07.1999 tarihinde düzenlenecek olan KOS-
GEB Genel Kuruluna MMO adına aşağıdaki önerilerin
götürülmesine,
• KOBİ tanımının netleştirilmesinin, farklı kurumların

yaptığı farklı KOBİ tanımlarının tekleştirilmesinin
önerilmesine,

• KOSGEB'in parasal kaynaklarını oluşturan fonların
yeniden aktif duruma getirilmesine,

• KOSGEB'in her alanda oluşturmakta olduğu danış-
manlar havuzu için başvuran Makina Mühendisle-
rinde, Makina Mühendisleri Odası üyeliği koşulu-
nun aranmasına,

• KOSGEB bünyesinde yer alan Girişimci Geliştirme
Enstitüsü/İş Kurma Danışmanlığı Desteği kapsa-
mında yer alacak Makina Mühendisleri Odasından
istenmesine,
4) 1999 yılı sonlarında yapılacak olan Sanayi

Kongresi ve KOSGEB 2. Genel Kuruluna KOBİ Ko-
misyonunun daha detaylı bir çalışma ile katılmasına,
bu çalışmanın komisyonun bir sonraki toplantısında
detaylandırılmasına,

5) Komisyonun bir sonraki toplantısının Ağustos
ayı içerisinde yapılmasına, kesin toplantı tarihinin
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karşılıklı görüşmelerle daha sonra kesinleştirilmesine
karar verildi.

•••

/ Makina Mühendisleri Odası
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi

Alma Koşulları

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. Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı
2. Doğalgaz iç Tesisat Projelendirilme Esasları
3. Doğalgaz İç Tesisatı Uygulama Esasları
4. Uygulama
b.Oda ve konu ile ilgili yönetmelik ve
mevzuatın anlatılması
c. Yazılı sınav:
Eğitimler sonunda en az 20 sorudan oluşan test
usulü yazılı sınav yapılacaktır. Geçme notu 100
üzerinden 70'dir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı
olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

3. Geçici Madde:
30.12.1999 tarihi itibarı ile
• Oda tarafından Doğalgaz İç Tesisat konusunda
yaptığı projeleri denetlenmiş,
• Kamu kuruluşlarında bir yıl süre ile Doğalgaz İç
Tesisat proje ve uygulaması denetleme işini yap-
mış,
Oda'ya kayıtlı, durumlarını belgeleyen ve belge be-
delini ödeyen Makina Mühendislerine 30.12.1999
tarihine kadar Oda'ya başvurmaları halinde Oda
Yönetim Kurulu kararı ile Doğalgaz İç Tesisat Mü-
hendisi Yetki Belgesi verilir. Bu madde
01.01.2000 tarihinden itibaren kendiliğinden yü-
rürlükten kalkar.

4. Bu esaslar 19.07.1999 tarih ve 988 no'lu Oda
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

•••

/ Bacagazı Ölçümleri ve Analiz Raporu
Yetkisi Alındı

Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kont-
rol Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığınca emisyon
ve imisyon ölçümlerini yapabilecek kurumlar; Çevre
Bakanlığı Laboratuvarları, TÜBİTAK, üniversitelerin

ilgili bölümleri, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Baş-
kanlığı ve Bölge Hıfzısıhha Laboratuvarları ve Halk
Sağlığı Laboratuvarları olarak belirlenmişti. Odamız
daha önce bacagazı emisyon ölçüm raporlarının Ba-
kanlıkça kabul görmesi için başvurusunu ve gerekli
çalışmaları yapmıştı. Bakanlık tarafından yapılan ince-
leme sonucu Odamıza "Bacagazı Emisyon Ölçümleri
ve Analiz Raporları" hazırlama yetkisi verilmiştir.
14.4.1999 tarihinden itibaren geçerli olan yetkiyle
Odamız tarafından görevlendirilen teknik görevliler,
adı geçen ölçümleri yapabilecek ve raporları hazırla-
yabilecek.

•••

• Teknik Görevli Eğitimi

Odamız teknik görevlilerine 20-21 Haziran
1999'da Bacagazı Emisyon Ölçümleri konusunda İz-
mir'de eğitim verildi.

Yaklaşık 40 teknik görevlinin katıldığı eğitimde
aşağıdaki konularda bilgi verildi.
• Çevre Kanunu, Hava Kalitesinin Korunması Yö-

netmeliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve
Genelgeler

• Bacagazı Ölçüm Metodları ve Ölçüm Yöntemleri
• Yak.tlar ve Yanma Sistemleri
• Bacagazı, Hız ve Toz Emisyon Ölçüm Cihazlarının

Tanıtılması,
• Birim Analizi ve Birim Dönüştürme
• Ölçüm Öncesi ve Sonrası Yapılması Gereken İş-

lemler, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
• Emisyon Ölçüm Sonuçlarının Analizi, Yorumlan-

ması, ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
• Emisyon Raporunun Hazırlanma Şekli ve Hesap

Yöntemleriyle Birlikte Birim Analizi

•••

/ AİTM Mühendis Yetkilendirme Kursu

MİEM tarafından 2-4 Temmuz 1999 tarihinde Oda
Merkezinde AİTM Mühendis Yetkilendirme kursu ger-
çekleştirildi. Kursa 20 kursiyer katıldı. Yine 19-22
Ağustos tarihinde Oda Merkezinde yapılan 2. kursa 20
kursiyer katıldı. Kurslar sonucunda 35 kursiyer yetki
belgesi aldı.

/ Araçlarda LPG Dönüşümü Kursu

MİEM tarafından Haziran-Eylül ayları arasında dü-
zenlenen Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yet-
kilendirme kurslarının tarih, yer ve katılım sayıları
aşağıdaki gibidir.
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16-18
8-10
29-31
5-7
12-14
12-14
19-21
26-28
2-4

/

İlk Basımı

Yayın No
210

211
212
213
214
215

216
217

218

219
220

221
222

223
224

Haziran Merkez 36 kişi
Temmuz Merkez 32 kişi
Temmuz Merkez 31 kişi
Ağustos G. Antep 26 kişi
Ağustos Merkez 37 kişi
Ağustos İstanbul 38 kişi
Ağustos Samsun 22 kişi
Ağustos Denizli 37 kişi
Eylül Merkez 24 kişi

•••

37. Dönemde Basılan Kitaplar

Yapılan Kitaplar

Kitabın Adı
Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Konfe-
ransı Bildiriler Kitabı
KOBİ El Kitabı
Tüzük ve Yönetmenlikler
Yapıda Yalıtım Konferansı Bildiriler Kitabı
Havuz Konferansı Bildiriler Kitabı
Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki
Gelişmeler ve Türkiye'deki Uygulamaları
Konferansı Bildiriler Kitabı
ISO 9000 Işığında Toplam Kalite
Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis
El Kitabı
Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sem-
pozyumu Bildiriler Kitabı
Ankara Gerçeği
Iklimlendirme Sistemleri Tanıtımı ve Tek-
nolojik Gelişmeler Konferansı Bildiriler
Kitabı
Bilim Günleri Bildiriler Kitabı
1. Endüstri-lşletme Mühendisliği Kurultayı
Bildiriler ve Panel Kitabı
Gap İlleri Sanayi Envanteri
Öğrenci Üye Kurultayı '99

37. Dönemde Basılan Kitapçıklar

• Teomarı ÖZTÜRK'ü Anıyoruz Kitapçığı
• Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anıyoruz Kitapçığı
• Öğrenci Üye Kurultayı Taslak Çalışması Kitapçığı

TMMOB Adına Basılan Kitaplar

Odamız TMMOB adına aşağıdaki kitapların bası-
mini gerçekleştirdi.
• TMMOB Demokrasi Kurultayı Taslak Kitapçığı
• Türkiye Demokrasi Kurultayı Yerel Kurultaylar So-

nuç Bildirgeleri Kitapçığı
• Türkiye Demokrasi Kurultayı Kitabı
• Mühendislik Mimarlık Kurultayı Mühendislik ve Mi-

marlık Mesleki Davranış (Etik) Kurulları Taslak Ki-
tapçığı

• Mühendislik Mimarlık Kurultayı Akreditasyon, Ürün
ve Hizmetlerin Belgelendirilmesi İçin TMMOB'nin
Görüş ve Önerileri

•••
• KESK Mitingi

Kamu çalışanlarına yapılan % 20'lik zammı protes-
to etmek için 26 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da
KESK tarafından bir miting düzenlendi. Mitingde
Odamız da pankartıyla yerini aldı.

•••
/ 2 Temmuz Sivas Mitingi

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yakılan 35 ay-
dın insanı anmak için Ankara Tandoğan'da düzenle-
nen mitinge Odamız da katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin
katıldığı mitingde katledilenler anılırken sorumlular bir
kez daha kınandı.

•••
/ 3 Temmuz TMMOB Demokratik Türkiye

İnsanca Yaşam Mitingi

"Demokratik Türkiye, İnsanca Yaşam" Mitingi, 3
Temmuz 1999 Cumartesi günü Ankara Tandoğan
Meydanı'nda yapıldı. Türkiye'nin en bunalımlı dönem-
lerinden birini yaşadığı, Hükümetin ÎMF Heyeti ile ya-
pılan görüşmeler sonucunda Türkiye'nin gelecek yılla-
rını ipotek altına aldığı günlerde yapıldı miting...
TMMOB Yönetim Kurulunca; Oda Yönetim Kurulları,
Oda Birimleri ve İşyeri Temsilcilikleri ile yapılan gö-
rüşmeler sonucunda ve TMMOB İKK'larının önerileri
doğrultusunda oluşturulan eylem programı kapsamın-
da; 3 Temmuz 1999'da miting yapılması kararı alın-
mıştı. 15-20 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen
mitinge yaklaşık 2000 mühendis-mimar katıldı.

"Yoksulluğun, işsizliğin, açlığın
Yatırımsızlığın, iç ve dış borçların
Sorumlusu...
Küçük bir azınlıktır
Rantiyecilerin, vurguncuların...
Bu soygun ve talanına....
Çoğunluk izin vermeyecektir!
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İnsanlık onuruna yaraşır yaşam için,
Demokratik Türkiye için,
İMF değil
Biz karar vereceğiz!
Çokuluslu tekellerin
Sömürgesi olmayacağız!
Gaflet ve dalalet içinde olanları
Uyarıyoruz!
Mesajının yazılı olduğu dev pankartın ardında yer-

lerini alan Oda kortejleri gerek sağladıkları katılım ge-
rekse de coşkuları ile mitingi anlamlı kıldılar.

TMMOB Başkanı Yavuz Önen'in konuşması ile
başlayan miting, şarkılarla-türkülerle-halaylarla yakla-
şık 3,5 saat sürdü.

•••

/ MMO Emekçilerin Yanında

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Hükümetin
hazırlamış olduğu sosyal güvenlik yasa tasarısı ve kamu
çalışanlarına verilen zammı protesto eden emekçilerin
yanında yer alıyor. Temmuz ayından itibaren hemen
hergün kitlesel basın açıklamaları düzenlendi. Kamu
çalışanlarının yapmış oldukları eylemlerde Makina
Mühendisleri Odası da üyeleri, yöneticileri ve çalışan-
larıyla yer aldı.

•••

/ Emek Platformu Etkinlikleri

• 13 Temçnuz 1999 tarihinde DİSK'in çağrısı ile İs-
tanbul'da biraraya gelen sendika ve meslek birlikleri
ortak basın açıklaması yaparak birlikte hareket et-
me kararlılıklarını ve eylem programlarını açıkladı-
lar.

• 14 Temmuz 1999 tarihinde Sosyal Güvenlik Yasa
Tasarısı ve İMFnin siyasi iktidara dayattığı istekler
değerlendirilmiş ve güç birliği oluşturulması kararı-
na varılarak EMEK PLATFORMU kurulmuştur.

• 20 Temmuz 1999 tarihinde Emek Platformu Eylem
Komitesi temsilcileri Anadolu Ajansı muhabirlerine
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı hakkında teknik bilgi
aktarmış, komite; ekonomi ve çalışma yaşamı mu-
habirleriyle de bir toplantı yapmıştır.

• 21 Temmuz 1999 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na yürünerek bakanlık önünde
sosyal güvenlik ile ilgili kitlesel basın açıklaması ya-
pılmış, bakanlığa dilekçe sunulmuştur.

• 24 Temmuz 1999'da ise Kızılay'ı dolduran yüzbin-
lerce emekçi yaptıkları bu büyük basın açıklaması

ile tarih yazmışlardır.
• 29 Temmuz'da Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının

geri çekilmesi için işçi ve memur konfederasyonları
başkanları 1 saatlik iş bırakma eylemi yapılmasını
karar altına almıştır. Ancak Türk-İş eyleme hazır
olmadığını bildirerek eylemin ertelenmesini günde-
me getirmiş, bu arada eyleme yönelik önceden du-
yuru yapan, hazır olduklarını bildiren platform ka-
tılımcıları, Ulus Meydanı'nda kitlesel eylem gerçek-
leştirmiştir.

• 3 Ağustos 1999'da Emek Platformunu oluşturan
15 örgüt bir basın açıklaması yaparak eylem prog-
ramını açıkladılar.

• Bu kapsamda Emek Platformu, 4 Ağustos 1999
tarihinde Kızılay Güvenpark'ta oturma eylemini ör-
gütlemiştir. Aynı gün Emek Platformu başkanları
TBMM Genel Kuruluna katılarak Sosyal Güvenlik
Yasa Tasarısı görüşmelerini izlemiştir. Ancak Emek
Platformu'nun kararlılığı sonuç vermiş ve Sosyal
Güvenlik Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi durdurul-
muştur. Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın görüşül-
mesinde Hükümetin geri adım atma kararının ar-
dından Emek Platformu da 3 Temmuz 1999 tari-
hinde tüm ülke genelinden gerçekleştirilecek olan
bir günlük iş bırakma eylemi de dahil olmak üzere
planlanan tüm eylemlerin ertelendiğini açıklamış-
tır.

• 5 Ağustos 1999 tarihinde Emek Platformu Genel
Başkanları Hükümeti oluşturan DSP, MHP, ANAP
Grup Başkan Vekilleri ile ortak; DYP Genel Baş-
kanı Tansu Çiller ve FP Grup Başkan Vekili ile ayrı
ayrı görüşmüş, başta Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı
olmak üzere, çalışanları ve ülkemizi yakından ilgi-
lendiren konularda görüş ve taleplerini iletmiştir.

• 6 Ağustos 1999 tarihinde TMMOB Yönetim Ku-
rulu, Oda Başkanlarıyla birlikte toplanmış, Emek
Platformu süreci değerlendirilmiş ve olası gelişme-
ler değerlendirilmiştir.

• Aynı akşam Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Ma-
den-İş Genel Başkanı Şemsi Denizer haince katle-
dilmiş, ertesi gün TMMOB olayı kınayan bir basın
açıklaması yapmış ve 8 Ağustos 1999 tarihinde
Zonguldak'ta düzenlenen cenaze törenine katılmış-
tır.

• Emek Platformu, 9 Ağustos 1999 tarihinde yapmış
olduğu basın açıklamasında kapalı kapılar ardında
yürütülen uluslararası tahkim pazarlıklarına değin-
miştir.

• 10 Ağustos 1999 tarihinde Emek Platformu Baş-
kanları da olmak üzere Ankara'da halka bildiri da-
ğıtılmıştır. 11 Ağustos'ta ise tüm ülke genelinde
bildiri dağıtma eylemi sürmüştür.

• 11 Ağustos 1999 tarihinde Emek Platformu,
"Uluslararası Tahkim" konusunda kamuoyunu bil-
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gilendirmek amacıyla bir panel düzenlemiştir.
Aynı gün yapılan Emek Platformu Başkanlar top-
lantısında 13 Ağustos 1999 tarihinde tüm yurtta bir
günlük iş bırakma eyleminin yapılmasına karar ve-
rilmiş ve aynı tarihte birçok ilde iş bırakma eylemi
yapılmıştır.

• ÖKP Basın Açıklaması

Odamızında sekreteryasında yer aldığı Özelleştir-
me Karşıtı Platform 7 Temmuz 1999 tarihinde Neca-
tibey TEDAŞ'm önünde enerji sektörünün özelleştir-
mesine karşı kitlesel basın açıklaması yaptı. Geniş ka-
tılımın olduğu basın açıklaması mitinge dönüştü.

• ••

• İHD'den Protesto

13 Temmuz 1999 tarihinde cezaevlerinde tutuklu-
ların yapmış oldukları açlık grevinde ölüm sınırına ge-
lenlerin taleplerinin kabul edilmesi için İHD Ankara
Şubesi tarafından Yüksel Caddesinde İnsan Hakları
Anıtı önünde basın açıklaması yapılarak uygulamalar
protesto edildi ve Adalet Bakanlığına protesto telgraf-
ları çekildi.

/ 24 Temmuz Mitingi

Emek Platformu (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KESK, DİSK,
TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TÜRKİYE İŞ-
Çİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEK-
LİLER DERNEĞİ, TMMOB (TÜRK MİMAR MÜ-
HENDİS ODALARI BİRLİĞİ), TÜRK DİŞ HEKİMLE-
Rİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ, TÜRK
TABİBLER ŞİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLER
BİRLİĞİ, TÜRMOB) tarafından düzenlenen miting 24
Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirildi. 0 gün Türki-
ye'nin dört bir yanından gelen yüzbinlerce emekçi Kı-
zılay'da buluştu. Geniş katılımın sağlandığı eylemde
"Sosyal Güvenlik Reformu" ve "Uluslararası Tahkim"
protesto edildi.

Yıllardır ülke kaynaklarının yok edilmesini seyre-
denler, buna izin verenler "Sosyal Güvenlik Reformu (!)
diye sosyal güvenlik kurumlarının iyileştirilmesi, ülke-
nin çalışma koşullarına uygun değişiklikler yerine
emekçilere mezarda emekliliği ön görüyor.

Uluslararası tahkimle ülkenin talanını yasallaştır-

maya, yabancı devletlerin sermaye ve söz hakkını gü-
vence altına almaya, özelleştirmelerin hızla ve pazar-
lıklarla meclisten geçirilmesini sağlamaya çalışanlar,
tahkime karşı çıkanları geri kafalılık ve vatan hainli-
ğiyle suçluyorlar.

Emekçinin tepkilerini hiçe sayarcasına meclisten
geçirilmeye çalışılan bu yasalara karşı err»ek platformu
tepkisini alanlarda her türlü yolu deneyerek haykırmayı
sürderecek.

•••

/ Nükleere Karşı Yine Akkuyu'daydık!

Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santrala
karşı her yıl düzenlenmekte olan "Nükleer Karşıtı
Şenlik" bu yıl 7-8 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşti-
rildi.

Odamız da yönetici ve çalışanlarıyla şenliğe katıla-
rak "nükleer santrallere hayır" dedi.

/ Hüseyin OK'u Unutmayacağız

HüseyinOK
(1972-...)

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri, TMMOB MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi, Endüstri Mühendisi can dostumuz, yiğit
insan Hüseyin OK 8 Ağustos da aramızdan ayrıldı.

O herseyden önce TMMOB ve MMO örgütlülüğüne
inananlardandı. Bilinmelidir ki MMO varoldukça Hü-
seyin de bizimle birlikte yaşayacak.

Örgütümüzün ve ailesinin başı sağolsun.

Mehmet SOĞANCI
Oda Başkanı
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TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANIYORUZ

11 Temmuz 1 9 9 9 Teoman
ÖZTÜRK'ün 5. Ölüm Yıldönü-
mü....

Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği'nin 1973-1980 arası
Başkanlığını yapmış, mühendis-
mimar hareketinin toplumcu bir
çizgiye sahip olmasında önder ve
yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer
almış, TMMOB ile bütünleşmiş,
örgütleşmiş bir isimdir Teoman
ÖZTÜRK.

54 yıl süren onurlu yaşam mü-
cadelesini Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
11.7.1994 günü tamamlayan Teoman Öztürk, artık
sadece yüreğimizde gülümsüyor ve mücadelemizde ya-
şıyor.

9.05.1940'da Kars'da doğan Teoman ÖZTÜRK,
1963'de İTÜ'den mimar olarak mezun oldu. İstanbul
Belediyesi Planlama Bürosu'nda, İmar İskan Bakanlı-
ğı'nda, Nazım İmar Bürosu'nda çalıştı, 1971-1972 yıl-
larında TMMOB Mimarlar Odası II. Başkanlığı'nı yap-
tı. Ve ardından, bir çanta, bir daktilo ile TMMOB'ni
sırtladı. Teoman ÖZTÜRK ve mücadele arkadaşları,

bugün de ihtiyaç duyduğumuz
Birlik Anlayışını ete, kemi
ğe büründürdüler, böylece
mühendis-mimarların gerçek
anlamda örgütlü mücadelesi
başladı...

Teoman Abi'yi yitirmedik!
Çünkü ondan çok şey öğren-
dik. En çok da, onurlu bir ya-
şamın halkın yanında, halkla
birlikte mücadele etmek oldu-
ğunu öğrendik. İşte bu neden-
le, ondan öğrendiklerimiz onu
yitirmemize engel oluyor.

Teoman ÖZTÜRK, yıllarca önce, (bugünü de yo-
rumlayan bir tarzla) şöyle diyordu:

Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği bas-
kı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atama-
yacağının bilinci içinde, bilimi, tekniği emperyaliz-
min ve sömürgenlerin değil; halkımızın hizmetine
sunmak, her çabayı sürdürmek ve güçlendirmek için,
bu yolda inançlı ve kararlıyız....

Bugün bu anlayışla, Teoman Abi Artık Yüreğimizde

Gülümsüyor..

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

Tel : (312) 231 80 23 - 231 31 59 Faks : (312) 231 31 65 &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/lzmir

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
inönü Bulvarı Yavuz

işmerkezi Kat:5
Düvenönü/ Kayseri

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

ZONGULDAK ŞUBE

Gazipaşa Caddesi

Sümerbank İşh. 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. Adil 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


