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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAMUOYU ÖNÜNDE

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, meslek alanları ile ilgi-
li olarak her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de çok
sayıda konu başlığı ile kamuoyu önüne çıkmaya devam ediyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 45 yıla varan örgütsel
birikimi ve örgütlü üyesinin iradesi ile bu dönem 17 ayrı alanda
sempozyum, kongre ve kurultay gerçekleştirme çalışmalarını
sürdürüyor.

Bir yandan üyelerimizin uzmanlaşmasına yönelik olarak de-
ğerlendirilmesi gereken bu çalışmalar, öte yandan ve esas olarak
meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya çıkarılmasın-
da, sorunlan tesbit etmede ve sorunlann çözümlerine yönelik
önerileri oluşturmakta önemli bir çalışma alanı olarak algılanmak
durumunda.

Bu dönem, ilk olarak Mart ayında, çok sayıda kitle örgütü ve
kent gönüllerinden oluşturulan Ankara Kent Konseyi Girişimi
adına Oda Merkezi sekreteryalığında Ankara Gerçeği Sempoz-
yumu gerçekleştirildi. Sonuç bildirisi kamuoyuna sunuldu.

İkinci olarak, aynı günlerde ülkenin birçok kentinde gündem-
de olan Raylı Sistemlere ilişkin, Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistem-
ler Sempozyumu Eskişehir Şubemiz sekretaryalığında Eskişe-
hir'de gerçekleştirildi.

Mayıs'ta Ankara'da 37. Dönemin en önemli projesi olarak
gördüğümüz Öğrenci Üye Kurultayı, Oda Merkezi sekreteryalı-
ğında gerçekleştirildi. Örgütlü öğrenci üyelerimizin iradesi ile
başlayan, Şube öğrenci üye komisyonlarımızın yoğun çalışması
ve Şube yöneticilerimizin aktif desteği ile aşağıdan yukarı doğru
çalışmaları şekillenen öğrenci Üye Kurultayımız, Merkez Öğren-
ci Üye Komisyonumuzun özverili çalışmalan ile örgüt belleğinde
önemli bir gün olarak yerini aldı. öğrenci üyelerimiz bu kurultay-
da, ileride üyesi ve hatta yöneticisi olacakları bu örgüt adına, Sis-
tem-Üniversite-Eğitim ve Oda ilişkisini tartıştılar, sorunlannı tes-
bit ettiler, çözüm yollarını önerdiler, sonuç bildirisini kamuoyuna
sundular.

Eylül'de Diyarbakır'da GAP ve Sanayi Kongresi, Ankara'da
2. Ulaşım ve Trafik Kongresi gerçekleştirildi.

Ekim'de, Bursa'da 1. Kalite Sempozyumu, Eskişehir'de 3.
Ölçümbilim Kongresi, Konya'da Makina İmalat Teknolojileri

Sempozyumu, Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyu-
mu, İstanbul'da TMMOB adına Mühendislik ve Mimarlık Sem
pozyumu gerçekleşti. Sonuç bildirileri kamuoyuna sunuldu.

Kasım'da izmir'de 4. Tesisat Mühendisliği Kongresi. Edir-
ne'de 3. Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Anka-
ra'da II. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi gerçekleştirildi.
Önümüzdeki günlerde Ankara'da 2. Endüstri-Işletme Mühendis-
liği Kurultayı, Bursa'da 6. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyu-
mu gerçekleştirilecek.

Aralık ayında izmir'de 1. Hidrolik Pnömatik Kongresini ve
Ankara'da her iki yılda bir TMMOB adına yapageldiğimiz Sana-
yi Kongresini gerçekleştireceğiz.

Çalışmalannda, konunun tüm taraflarını biraraya getirme,
konu ile ilgili söyleyecek sözü olanlara çağrıda bulunma anlayı-
şında olan Odamız, yaygın örgütlenme ağı ile çalışmalannın so-
nuç bildirilerini kamuoyuna, ilgililerine ve yetkililerine iletme ko-
nusunda gerekli ve yeterli çabayı bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da sürdürecektir.

Ikiyüze yakın yöneticimizin Düzenleme Kurullarında yer aldı-
ğı, yüzü aşkın arkadaşımızın Yürütme Kurullannda bulunduğu,
beşyüzü aşkın bildirinin sunulduğu, onlarca panelin yapıldığı, çe-
şitli Şubelerimiz veya Oda merkezimiz sekretaryalığında Örgüt
Etkinlik Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmekte olan bu
çalışmalanmıza, konular ile ilgili yirmibine yakın ilgilinin katıldı-
ğı, katılacağı düşünüldüğünde, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası'nın bu dönemde de sorumluluğunu yerine getirdiğini söy-
lemek yanlış olmayacaktır.

Tüm etkinliklerimizde sunulan bildiriler ve panel tartışmaları-
nın çözümleri Oda yayını olarak çıkarılmakta ve kamuoyunun
kullanımına sunulmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri' Odası örgütlü üye iradesi ile
gerçekleştirdiği, ülke gerçeklerini tanımlayan ve önerilerin sunul-
duğu bu etkinlikleri nicelik ve nitelik olarak geliştirerek sürdürme
kararlılığı içerisindedir.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM

GAP VE SANAYİ KONGRESİ

Odamız tarafından düzenlenen GAP ve Sanayi
Kongresi 25-26 Eylül 1999 tarihinde Diyarbakır'da
gerçekleştirildi. Böylece yöreye ait bu boyutta bir
etkinlik ilk kez Makina Mühendisleri Odası tara-
fından yapılmış oldu.

"Gap İlleri Sanayi Envanteri Araştırma Raporu-
nun Sunumu", "GAP'ta Sanayi ve Ticaret", "Kent-
leşme", "GAP ve Enerji, Tabii Kaynaklar ve Altya-
pı" başlıklı 4 oturum, "GAP ve Demokrasi" konulu
panel ve Hasankeyf sinevizyon gösteriminin yapıl-
dığı kongre pek çok kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Kongre sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesi yayın-
landı.

Açış konuşmalaruıı sırasıyla Hasan Esen (MMO
Diyarbakır Şube Başkam), Mehmet Soğancı (MMO
Başkam), Dr. Feridun Çelik (Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkam), Şerif Yiğit (Ticaret ve Sanayi
Odası Başkam), Dr. Olcay Üner (GAP İdaresi Baş-
kanı), Burhan Sümer (GÜNSİAD Genel Başkan
Yrd.)'in, yaptığı Kongrede Oda Başkanı Mehmet
Soğancı şunları söyledi:

Değerli Konuklar,
Çeşitli Kurumların ve Demokratik Kitle Örgütlerinin

Değerli Temsilcileri
Örgütümün Değerli Yöneticileri
Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarım
Hepinizi MMO adına, Oda Yönetim Kurulu adına ve

Oda Başkanı sıfatı ile şahsım adına saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum. GAP ve Sanayi Kongresine hoş geldi-
niz.

Bilindiği üzere TMMOB'ye bağlı Odamızın bugün
itiban ile ulaştığı üye sayısı 48.000. Ülkenin her nokta-
sında 18 Şube ve 100'ü aşkın il ve ilçe temsilciliği ile
örgütlenmiş olan Odamız çalışmalarını iki ana eksende
yürütmekte.

Bu eksenlerde biri üye, kamu ve halk çıkarı açısından
önemli bu olgu olan Mesleki Denetimin vazgeçilmez
koşulu olan üyenin uzlaştırılmasına yönelik çalışmalar.
Meslek İçi Eğitim adını verdiğimiz bu çalışmalar ülke
genelinde onsekiz şubemiz aracılığı ile bitmez tükenmez
bir program demeti içerisinde yürütülmekte.

Çalışmalarımızın ikinci ana ekseni, meslek alanları-
mız ile ilgili ülke gerçeklerini ortaya çıkarmak, sorunlan
tesbit etmek, çözüm yollarını önermek şeklinde. Buna
yönelik olarak da bu örgüt her çalışma döneminde on-
larca sempozyum, kongre ve kurultay toplayarak ka-
muoyu önüne çıkmakta. Sadece 1999 yılında gerçek-
leştirdiğimiz ya da gerçekleştireceğimiz etkinliklerden
birkaç örnek vermek gerekirse, Mart'ta Ankara'da An-
kara Kent Konseyi Girişimi adına Ankara Gerçeği

Sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizin kitabı
kamuoyuna sunuldu. Oda olarak Ankara Kent Konseyi
Girişimi benzeri bir oluşumun Diyarbakır'da da yaratıl-
ması gerektiğini önermekteyiz. Gene Mart ayında Eski-
şehir'de Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyu-
munu, Mayısta Ankara'da Öğrenci Üye Kurultayını ger-
çekleştirdik. Gelecek hafta Bursa'da Kalite Sempozyu-
munu, Ankara'da da Trafik ve Ulaşım Kongresini ger-
çekleştireceğiz. Bu etkinliklerin arkasından sırasıyla, Es-
kişehir'de Ölçümbilim Kongresi, Konya'da Makina
İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Denizli'de Sanayi-
leşme ve Kentleşme Sempozyumu, İstanbul'da TMMOB
adına Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, İzmir'de
Tesisat Mühendisliği Kongresi, Ankara'da Kaynak Tek-
nolojisi Kongresi, Edirne'de Trakya'da Sanayileşme ve
Çevre Sempozyumu, tzmit'de Endüstri Mühendisliği
Kurultayı, Bursa'da Otomotiv ve Yan Sanayi Sempoz-
yumu, İzmir'de Hidrolik Pnömatik Kongresi ve son ola-
rak da Ankara'da geleneksel olarak her iki yılda bir
TMMOB adına yapageldiğimiz Sanayi Kongresi etkin-
liklerimizi gerçekleştireceğiz.

Değerli Katılımcılar,
Bilinmelidir ki, Makina Mühendisleri Odası, tüm ça-

lışmalarında gücünü sadece örgütlü üyesinden alır. Bu
örgütün kendi iç dinamikleri ile oluşturduğu ilkeleri var-
dır. Bu örgüt emekten ve halktan yanadır. Antiemper-
yalisttir. Bağımsızlıkçıdır. Bu örgüt, üyenin ve meslek-
taşın sorunlarının, halkın ve ülkenin sorunlarından ayrı
tutulamayacağını bilir. Bu örgüt, çetelere, halk düş-
manlarına, savaş tacirlerine, uyuşturucu kaçakçılarına,
rantiyecilere karşıdır. Çok kimlikli, çok kültürlü ülke
mozayiği içinde insanların birarada ve barış içinde ya-
şamasını savunur. Bu örgüt, örgütlü üyesi ile birlikte sa-
nayileşmenin, demokratikleşmenin, bağımsızlığın ve
barışın tarafındadır. Bu ilkeler Makina Mühendisleri
Odasının her çalışmasında kendini gösterir.

Makina Mühendisleri Odası, yapageldiği etkinliklerin
ve çalışmalann tamamında, tümüyle demokratik bir iş-
leyişle konunun tüm taraflarını bir araya getirmeye çalı-
şır. Odamız konu ile ilgili söyleyeceği olan her kesime,
bağımsız ve demokratik bir platform açar.

İşte, bugün de burada, Diyarbakır'da, bu anlayışlarla
bu kongreyi toplamış bulunuyoruz.

Değerli Katılımcılar,
Bu kongremizin birkaç açıdan önemli olduğunu bu-

rada vurgulamak isterim.
Bu Kongre önemlidir. Çünkü; öncelikle MMO 37.

Genel Kurulu'nda Diyarbakır Şubemiz etkinlik alanında
bir kongrenin yapılması gerektiği şeklinde verilmiş ve
oybirliği ile kabul edilmiş bir önergenin ve görevin yeri-
ne getirilmesi açısından önemlidir. Bu Kongre Diyarba-
kır'da örgütümüzün gerçekleştirdiği ilk etkinlik olması
açısından önemlidir.
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Bu Kongre önemlidir. Çünkü; hiçbir kurum, kuruluş
ya da otoriteden icazet alınmadan, tümüyle örgütün öz-
gücüyle GAP İlleri Sanayi Envanteri hazırlanmış ve so-
nuçlan bugün burada tartışmaya açılmaktadır. Yaklaşık
bir yıl süren emek yoğun bir çalışma bugün burada tar-
tışmaya açılacaktır. Bu Kongre bunun için önemlidir.

Bu Kongre önemlidir. Çünkü; ülkede yasayan tüm
kesimlerin ortak sözü ile Güneydoğu Anadolu Bölge-
mizde yaşam, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel an-
lamda sancılı ve sorunlu olarak sürmektedir. MMO de-
mektedir ki, sancının ve sorunların aşılması için, bölge-
nin büyütülmüş fotoğrafları, bilimsel ve demokratik
yöntemlerle çekilmeli, sorunlar her açıdan açığa çıkanl-
malıdır. İşte bu düşüncelerle, MMO kendi meslek alan-
larını ilgilendiren kısmı kadarı ile, konunun tüm tarafla-
rını bir araya getirmeye çalışarak burada, bölgeye bir
büyüteç tutacaktır. Bu Kongre bunun için önemlidir.

Değerli Katılımcılar,
Bu noktada, bugünkü ve yarınki oturumlarda konu-

nun uzmanları mutlaka detaylandıracak. Ama ben de
birkaç söz ile tartışmalara peşinen katılmak ve şu birkaç
notu sizinle paylaşmak istedim. Belirteceğim rakamlar-
da yanlışlık var ise, işte iki gün burada, bunlan ve bun-
ların politikalarını tartışacağız.

GAP projesinin hedef ve öngörülerine göre, uygula-
ma tamamlandığında ülke genelinde 4.2 milyon hektar
olan sulanan alana, 1.7 milyon hektar daha eklenmiş
olacak. Hidroelektrik enerji üretiminde ise 22 milyar
kw/saat artış sağlanacak. Sulama projeleri tamamlan-
dığında, ekonomik hasıla 4.5 kat artacak, 3.5 milyon
insana iş olanağı sağlanacak; tanmsal üretimde, ürün
çeşitlerine göre %50 ile %700 arasında artış olacak.
Uygulanmasına 1976 yılında başlanan projede öngörü-
len tüm yatınmların 30 yılda tamamlanması ve toplam
9 milyar ABD dolarına mal olması beklenmekte. 1997
yılı verilerine göre bölgede altı milyon insan yaşamakta
ve 4110 köy ile 5148 köyaltı yerleşim yeri bulunduğu
anlaşılmakta.

Proje ve projenin hedefleri gerçekten büyük. Ancak,
böylesine büyük hedefleri olan bu projenin uygulama
alanına bir açıdan baktığımızda ise şunlan görüyoruz.
GAP bölgesinde, 2 milyon hektar büyüklüğündeki tarım
alanının 231.000 tarım işletmesine bölündüğü, bu iş-
letmelerden %6'sının işlenen toprağın %49.5'una,
%94'ünün ise geriye kalan bölümüne sahip olduğu an-
laşılmakta. En büyük işletmenin 341 hektar, en küçük
işletmenin ise 1.4 hektar büyüklüğünde olduğu bilin-
mekte. Bu doğru mudur? Bu veriler doğru mudur? Ve-
riler doğru ise bu anlayış doğru mudur? diye sorarak
tartışmaları başlatmak istiyorum.

Değerli Katılımcılar,
Sözlerimi bitirirken öncelikle bu kongremizi Destek-

leyen Kuruluşlar arasında yer alan Valiliğe, Büyükşehir
Belediye Başkanlığına, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne,
Sanayi ve Ticaret Odasına örgütüm adına teşekkür edi-
yorum. Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyeleri-

miz ile, Kongre sekreterimize Oda Yönetim Kurulumuz
adına teşekkür ediyorum. Kongre süresince oturumları
ve paneli yönetecek Oturum Başkanı arkadaşlarıma,
Kongremize bildirileri ile katılacak uzman arkadaşlarıma
Düzenleme Kurulumuz adına teşekkür ediyorum GAP
İlleri Sanayi Envanterini, mesleki ve akademik bilgi biri-
kimleri ile rapor haline getiren Sayın Dr. Gülsen Çakar
ve Sayın Dr. Gülen Elmas arkadaşlarıma en içten duy-
gularımla teşekkür ederim. MMO adına bu kongrenin
gerçekleşmesi için sekreteryahk görevi yürüten Diyar-
bakır Şubemiz ve bağlı il ve ilçe temsilciliklerimize, Şube
Başkanımız Hasan Esen'in şahsında teşekkür ediyo-
rum.

Ve son olarak da katılımınızdan ve örgütümüze bu
katılımla verdiğiniz güç ve heyecandan dolayı da hepi-
nize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Sonuç Bildirgesi
Entegre bir kalkınma projesi olarak isimlendirilen

"Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)"; uygulaması, böl-
gedeki ekonomik verimliliğin artması, kentlerin yapı ve
mekansal düzeyde yeniden ele alınması, altyapı hizmet-
lerinin reorganize edilmesi açısından TMMOB Makina
Mühendisleri Odası adına Diyarbakır Şubesi yürütücü-
lüğünde 25-26 Eylül 1999 tarihlerinde Diyarbakır'da
gerçekleştirilen "GAP ve Sanayi Kbngresi"nde sunulan
tebliğler ve panel tartışmaları sonucu aşağıdaki sonuç
bildirisi ortaya çıkmıştır.

Güneydoğu Anadolu; coğrafyası, iklimi, zengin tarım
ve hayvancılık alanlan, yeraltı ve yerüstü kaynakları ve
mevcut zenginliği ile Yukarı Mezopotamya'nın önemli
bir kısmını oluşturmaktadır.

Güneydoğu Anadolu'nun GAP projesi alanı; bugün
de geçmişin zengin izlerini taşımakta ve yaşadığımız son
yüzyıl boyunca siyasi istikrarsızlık nedeni ile ekonomik
yönden çok yavaş gelişmektedir. Bunun sonucu olarak;
bölge dışına yoğun nüfus göçü, gelişmiş işgücü ve ser-
maye göçü yaşanmakta, doğa tahribatı sürmekte, or-
man alanlan daralmakta ve toprak erozyunu sürmekte-
dir. Bölgede işsizlik, yoksulluk ve çevre sorunlarından
dolayı bulaşıcı hastalıklar Türkiye ortalamasının iki katı
düzeyinde seyretmektedir. Sağlık alanında ciddi perso-
nel sıkıntısı yaşanmakta, sağlık kurumları yetersiz kal-
maktadır.

Eğitim alanında, ilköğretim okullarının binlercesi ha-
len kapalıdır. Ortaöğretim sonrası üniversiteye girişler
çok düşük olmakta, bölgede kurulan üniversitelerin fiziki
yapılarının dışında altyapı hazırlıkları olmadan kurul-
dukları için öğrenim ve yetiştirme düzeyleri çok geriler-
dedir.

Bu gerilik mühendislik ve mimarlık alanlarında daha
da belirgindir. YÖK'ün anti demokratik uygulamaları
bölge üniversitelerinde çok daha etkili bir şekilde kendini
hissettirmektedir.

Tarihte mevcut olan ipek böcekçiliği ve diğer el sa-
natları, etkin bir pazarlama ve özkaynakları dışında fi-
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nans kaynağı kullanamamaları yüzünden ortadan kalk-
mıştır. Bölgede kuru tarım ve pamuk üretimi dışında
önemli bir üretim görülmemektedir.

Bölgede yoğun bir şekilde iç ve dış göçün yaşanması,
köy boşaltmaları, et ve süt sanayisindeki özelleştirmeler
nedeniyle bölgenin hayvancılıktaki gerilemesi had saf-
haya ulaşmıştır.

Bölgenin tarım ve hayvancılık konusunda teşvik
edilmesi, geliştirilmesi yönünde kredi-teşvik v.b. finans
kaynaklarından yeterince yararlandırılmaması, mevcut
üretiminde etkin bir pazarlama sistemi ile pazarlana-
maması sonucu bölge kendi içinde ürettiğini kendi için-
de tüketen bir pazara dönüştürülmüştür.

Bölge kentlerindeki yapılaşma, boşaltılan köylerin
kentlere dikey ve yatay eklenmesi ile oluşmaktadır. Alt
yapı hizmetleri çok geri bir durumda olan bu yerleşim
birimlerinin mevcut sık yapılaşmaları zaten yetersiz olan
alt yapı ve ulaşım hizmetlerini götürmeyi bile zorlaştır-
maktadır.

Yerel yönetimler tarafından mevcut ve gelecekte
oluşacak yerleşim birimlerine altyapı, ulaşım ve çevre
sorunları konusunda çözümler üretilememiştir.

Bökjede petrol üreten yerli ve yabancı petrol şirket-
leri, kentlerin su ihtiyacını karşılayan bölgenin yeraltı
sularını temizlenmesi mümkün olmayacak şekilde kir-
letmişlerdir.

GAP bölgesinde fason imalatlar, tamir sanayi ve
birkaç pamuk çırçır fabrikası dışında işler vaziyette
önemli bir üretim sanayi tesisi bulunmamaktadır.

Bölgede mevcut sanayi işyeri olarak gözüken işyer-
lerinin ise;
• Teknoloji girdisi olmayan küçük tamirhaneler olduk-

ları,
• Fizibil yatınmlan gerçekleştirebilecek yaratıcı giri-

şimcilere ihtiyaç duydukları,
• Firmaların idari ve üretim kademelerinde kendi iç

dinamiklerini kazandıracak deneyimli, yönlendirici,
nitelikli işgücü ihtiyaçlarının olduğu,

• Sermayesinin çok küçük olduğu, devletten kredi,
teşvik vb. finans kaynaklarından yeterince yararla-
namadıkları,

• Başka yerlerde üretilen sanayi mallan için satış son-
rası servis hizmeti gören, bir nitelik taşıdıkları görül-

mektedir.
Entegre bir kalkınma projesi olarak adlandınlan

GAP'ın birinci aşaması olan; barajlar ve Hidro-elektrik
santralleri önemli oranda tamamlanmış ve kendilerini
finanse ederek kâra da geçmişlerdir.

Ancak GAP projesi kapsamında bugüne kadar ya-
pılması ve tamamlanması gereken arazilerin sulanması,
tarım, hayvancılık, istihdam, eğitim, alt yapı, sağlık,
çevre, kültür ve yerel hammaddeleri kullanabilecek sa-
nayi yatınmlan gibi entegre projenin bütününü oluştu-
ran kısımlar planlamanın çok gerisinde kalmıştır. Proje-
nin 2005 yılında tamamlanacağı öngörüldüğü düşünü-
lürse; GAP entegre projesi kapsamında amaçlanan tüm

işlerin bugün itibariyle bugünkü politikalarla söylenenle-
rin ve planlanların gerçekleşme olasılığı oldukça düşük-
tür. Devletin ve sanayicilerin bölgeye yönelik net bir
stratejileri yoktur. Dolayısıyla "GAP'ın bir bölge kalkın-
ma projesi olarak hayata geçirilmesi pek olası gözük-
memektedir.

Bölge sanayicisi tam bir belirsizlik içerisindedir.
Mevcut sektörlere yönelik yüksek nitelikli, yüksek üc-
retli, örgütlü, sigortalı, işgücüne ve sanayicilere dayalı
bölgesel düzeyde sanayi yapılanması ihtiyaçlarına cevap
vermek yerine bugün göreceli olarak daha fazla gelişmiş
olan batı bölgelerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak
için baraj ve Hidro Elektrik Santrallerinin yapımına de-
vam edilirken bölge bugünkü mevcut durumu kadar is-
tifade görecektir.

Bu politikalara karşı alternatif bir politika geliştirile-
bilirse; barış ve demokrasi ortamında,
• Boşaltılmış köylere geri dönüş ortamının hazırlan-

ması,
• Karar ve uygulama süreçlerinde bölge halkı iradesi-

nin yansıtılması ortamının yaratılması durumunda
GAP bir bölge entegre projesine dönüşebilir.
GAP uygulamalan hızlandınlarak bölge kalkınmada;

Tarım, hayvancılık, sağlık, sanayileşme ve kültürel
alanlarda önemli gelişmeler kaydedebilir. Bölgenin ge-
lişmesi başta sınır komşuları olan ülkeler olmak üzere
ihracat imkanlarını arttırır.

Sonuç olarak;
- Firmaların idari ve üretim kademelerinde kendi iç

dinamiklerini kazandıracak deneyimli, yönlendirici,
nitelikli işgücüne ihtiyaçları vardır.

- GAP kapsamındaki illerin fizibil yatırımları gerçek-
leştirebilecek, yaratıcı girişimcilere ihtiyacı vardır.

- GAP kapsamındaki firmaların ekonomik ve sosyal
krizlerinin çözümlenmesi için en az büyük firmaların
yararlandıkları banka kredileri kadar finans kaynak-
larına ihtiyaçları vardır.

- GAP kapsamındaki firmalar devletten; imalat, tarım,
hayvancılık sanayine yerel yönetimlerden ise altyapı,
ulaşım ve çevre sorunlanna yönelik çalışmalar yap-
malarını beklemektedirler.

- GAP kapsamında söylenenlerin ve planlananların
gerçekleşme düzeyi oldukça düşüktür.

- Devletin ve sanayicilerin bölgeye yönelik net bir
stratejileri yoktur.

- Bölge sanayicisi tam bir belirsizlik içerisindedir.
Mevcut sektörlere yönelik yüksek nitelikli, yüksek
ücretli, örgütlü, sigortalı, işgücüne ve sanayicilere
dayalı bölgesel düzeyde sanayi yapılanmasına ihti-
yaçları vardır.

II. ULAŞIM-TRAFİK KONGRESİ VE SERGİSİ

Odamızca ikincisi düzenlenen Ulaşım-Trafik Kong-
resi ve Sergisi 29 Eylül-2 Ekim 1999 tarihleri arasında
Ankara'da yapıldı. Sergi dört gün sürerken, Kongre
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1-2 Ekim'de gerçekleştirildi. Kongre sonunda aşağıdaki
sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara

Şubesince 29 Eylül-2 Ekim 1999 tarihleri arasında dü-
zenlenen "II. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi" 21.
Yüzyıla girerken ulaşım ve trafik sorunlarının çözümüne
yönelik yeni ve radikal çözümlerin üretilmesi, sorunların
genel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amacıyla dü-
zenlenmiştir.

Odamız kamuya karşı sorumluluğunu yerine getir-
mek amacıyla geleneksel hale dönüştürmeye çalıştığı
kongrede; öncelikli olarak uygulanmış ulaşım politikala-
rı, doğrulan ve yanlışlarıyla değerlendirilmiş olup; tüm
sorunların temel kaynağı olarak görülen eğitim eksikliği
üzerinde durulmuştur. Ayrıca Odamızın uzmanlık konu-
su olan araçlarının mevcut teknik donanımları ve geliş-
tirilmesi ile raylı sistemler, alternatif yakıt kullanımı ve
hızlı tren projesi ana başlıklarında alman tebliğle ve pa-
nel tartışmalarının sonuç bildirgesi aşağıda çıkartılmış-
tır.
1. Ulaştırma sektörünün alt sektörlerini oluşturan

karayolu, havayolu ve demiryolu sistemleri bir bü-
tün olarak ele alınmalı, yapılan yatırımlar birbirini
tamamlar nitelikte olmalıdır.

2. Ulaştırma sistemi özenle saptanmış politikaları
doğrultusunda mutlaka planlamalı ve plan uyarın-
ca geliştirilmelidir. Plan sosyal ve ekonomik yapı-
daki beklenmeyen gelişmelere uyum sağlamaya
olanak verecek biçimde esnek ve dinamik bir ya-
pıya sahip olmalıdır.

3. Ulaşım sistemleri tek bir bakanlık altında teşkilat-
landırılmalıdır.

4. Kitle taşımacılığına önem verilerek teşvik edilmeli
ve özendirilmelidir.

5. Tüm ulaşım sistemlerinin kendilerine ait kanunları
çıkartılmalı ya da günün koşullarına uygun hale
getirilmelidir.

6. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz taşıma-
cılığı teşvik edilerek yeni hatlar açılmalıdır.

7. Güvenli, hızlı ekonomik ve çevreci özelliklerinden
dolayı raylı taşıma sistemlerine ağırlık verilmelidir.
Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için yerel
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversi-
telerin işbirliği içinde olmaları için mekanizmalar
oluşturulmalıdır.

8. 1947 yılında Türkiye'nin ABD Marshall progra-
mına dahil edilmesiyle birlikte ABD Karayollan
Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultu-
sunda kurulan T.C.K. Karayollan Genel Müdürlü-
ğü Bayındırlık Bakanlığından ayrılarak Ulaştırma
Bakanlığına bağlanmalıdır.

9. Karayollan yol güvenliği açısından dünya stan-
dartlarına uygun hale getirilmelidir.

10. 4199 sayılı yasa ile yürürlüğe giren "Fahri Trafik

Müfettişliği" yaygınlaştırılmalı, "Trafik Genel Mü-
dürlüğü" mutlaka kurulmalıdır.

11. Karayolları taşıma kanunu günün koşullarına uy-
gun hale getirilmelidir. Bu değişiklikler yapılırken
tek taraflı davranılmayıp, sivil toplum örgütleri,
meslek kuruluşları bir araya gelmeli onların görüş-
leri mutlaka değerlendirilmelidir. Trafik fenni mu-
ayene istasyonlarında teknik donanım ve uygula-
ma her yerde aynı olmalıdır.

12. Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik-
lerle İl/İlçe Trafik komisyonlarında yer alması ge-
reken kuruluşlar arasında TMMOB ve konu ile ilgili
sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı
mutlaka sağlanmalıdır.

13. Üniversitelerimiz bünyesinde "Trafik Mühendisli-
ği" bölümü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat
programları hazırlanmalıdır.

14. Trafik güvenliğinin sağlanması için okul öncesi
eğitim ve okul içi eğitim uygulanmalı, sadece sü-
rücülerin değil yayaların ve yolcuların eğitimleri
de titizlikle yapılmalı ve takip edilmelidir. Ayrıca
radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında
da konu hakkında eğitici yayınların yapılması
sağlanmalıdır.

15. Sürücü kursları mutlaka denetim altına alınarak
MEB ve diğer birimler ile Odamız görüşü mutlaka
alınarak yasal düzenlemeler hemen çıkartılmalıdır.
Kurslarda Odamız üyelerinin denetim ve istihdamı
yaygınlaştırılmalıdır.Ayrıca sürücü belgesi vize şartı
getirilmelidir. Sürücülerin psikolojik, fizyolojik
kontrolleri yapılmalıdır.

16. Trafik kazalarında "Acil Tıbbi İlk Yardım Sistemi"
planlı bir şekilde uygulanmaya konulmalıdır. Bu
konuda vatandaşlan gerekli pratik bilgiler mutlaka
verilmelidir. Yaralı taşıma ve yangın esnasında
eğitilmiş tam techizatlı elemanlar yetiştirilmelidir.
Kaza taşıma ve yangın esnasında eğitilmiş tam
techizatlı elemanlar yetiştirilmelidir. Kaza mahali-
ne havayolu ile çok acil ulaşım denenmeli ve yay-
gınlaştırılmalıdır.

17. Boğaz tüp geçit projesi acilen işlerlik kazandırıl-
malıdır.

18. Ankara-lstanbul arası hızlı tren projesi devreye so-
kulmalıdır. Ayrıca demiryollannda hazır durumda
bekleyen kuzey-güney, batı-doğu arasındaki pro-
jeler mutlaka hayata geçirilmelidir. Bununla ilgili
finansmanlar sağlanmalıdır.

19. Kazalar esnasında yetiştirilmiş trafik polislerinin
yanısıra Odamız elemanları kaza mahallerinde bu-
lundurulmalı ve görüşleri mutlaka alınmalıdır. Kaza
raporlan yoruma açık olmayacak tarzda tam ve net
düzenlenmelidir.

20. Ulaşım ve Trafik konusunda yerel yönetimlerde ve
kamuda yanlış, keyfi proje uygulatan yöneticiler
yargılanmalı ve bu konudaki düzenlemeler hemen
yapılmalıdır.
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21. Günübirlik siyasi tercihlerden uzak, bilimsel te-
mellere dayalı; hızlı, ekonomik, çevreci kitlesel
taşıma modellerinin geliştirilip uygulanması ge-
rekmektedir.

KALİTE SEMPOZYUMU

Odamız tarafından ilk kez düzenlenen Kalite Sem-
pozyumu 1-2 Ekim 1999'da Bursa'da yapıldı. Ülkemiz-
deki kalite anlayışının değişik bakış açılarıyla değerlen-
dirilip eleştirildiği sempozyumda 6 oturum ve "Türki-
ye'de Kalite Kurumsallaşması ve Politikalar" konulu bir
panel gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda aşağıdaki
sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgesi
80'li yıllardan bu yana izlenen SANAYİLEŞME'yi

dışlayan; "ihracatı arttırmak" sloganı kapsamında rant
ekonomisi temelinde gerçekleştirilen politikalar ger-
çekte yatırımların kısıldığı, Ar-Ge harcamaları başta
olmak üzere kamu yatırımlarının durdurulması yanın-
da; kamu mülkünün "özelleştirme" politikalarıyla özel
sektöre yağmalattırılması sürecini içerirken; devletin
sosyal niteliği işlevsiz kılınmaya çalışıldı. Bugün gelinen
süreçte ülkemizdeki çalışma koşullarının son derece
kötüleştiği, çalışanların iş güvencesi ve iş sağlığı konu-
sunda ciddi tehditlerle karşılaştığı, Anayasanın 47,125
ve 155. maddesinde yapılan değişikliklerle özelleştir-
me, tahkim sürecinde "ÇUŞ"lere imtiyaz sağlama ve
Danıştaym devre dışı bırakılması sürecinde Türkiye'nin
üretim ve sanayi stratejilerinin karanlık bir geleceği
işaret ettiği, her alanda çürüme ve kalitesizleşme geti-
ren İMF ve Dünya Bankası patentli politikaların sürece
damgasını vurduğu görülmektedir. 1980'lerden günü-
müze değin Dünya'da tekellerce uygulamaya konan
makro politikalar sonucu ülkemizde de özelleştirme,
liberalizasyon ve yeniden yapılanma adı altında istikrar
programlarıyla çalışanların ve halkın aleyhine geçmiş
süreçlerden çok daha acımasız ve çarpık bir gelir da-
ğılımı tablosu oluşurken; 105 milyar doları aşan dış
borç, 50 milyar doları aşan iç borç ve 27 katrilyon
TL'lık 1999 yılı bütçesinin yaklaşık % 40'ını faiz öde-
melerine ayıran, gelişmiş kapitalist ülkelerin borç tu-
zağında her yönüyle sömürülen halkın eğitim, sağlık
vb. sorunlarını gözardı eden "devleti küçültelim" sloga-
nıyla her alanı yağmalanan; mafya, politikacı, bürokrat
ilişkileriyle, her türlü kara para trafiğinin varolduğu,
kentlerinde imar vurgunlarıyla politikanın beslendiği;
çocukların, kadınların, gençlerin sermaye çıkarları için
kullanıldığı, Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili, Güney
Kore, Filipinler vb. modellerinin dayatıldığı bir "KALİ-
TE" (!) sürecini yaşıyoruz.

Böylesi bir süreçte ülkemizde 196O'lı yıllara kadar
uzanan TMMOB'in gerçekleştirdiği SANAYİ KONG-
RELERİ'ni, TMMOB Makina Mühendisleri Odasının
1980'li yıllara kadar Kalite ve Yeterlik Belgesi Yönet-

meliği kapsamında yoğun olarak sürdürdüğü "KALİTE
BELGESİ çalışmalarını, Otomotiv Sektöründe yine
MMO tarafından 1970'li yıllarda gerçekleştirilen araç-
lar için Teknik Belge onaylarını, TMMOB Bilirkişilik,
Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
kapsamında verilen hizmetlerle, TMMOB Serbest Mü-
hendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönet-
meliği kapsamında Proje Mesleki Denetimi ve Teknik
Uygulama Sorumluluğu alanında sürdürülen çalışma-
larını anımsamak gerekiyor.

Gerek işletmelerin gerekse konutların barındırdığı
ısıtma tesisatı, buhar tesisatı, basınçlı hava tesisatı,
basınçlı kaplar, kaldırma araçları vb.lerinin testleri ve
periyodik kontrollerinin de yıllardır MMO tarafından
yapıldığı ve belgelendirildiği de ortadadır. Ayrıca MMO
kaldırma araçlarından basınçlı kapların üretimine, üre-
tim planlamadan kestirimci bakıma, sıhhi tesisattan
doğalgaza, kaynak mühendisliğinden kalıpçılığa, CNC
operatörlüğünden iş makinası operatörlüğüne, buhar
kazanları operatörlüğünden kaynak operatörlüğüne
değin kalite konusunda daha yoğunlaşacak konularda
bir çok kurs, seminer vb. eğitim amaçlı etkinlikler dü-
zenleyerek bu süreçleri belgelendirmiştir. Son yıllarda
bu çalışmalara TMMOB Makina Mühendisleri Odası ile
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubelerin-
ce kalite etkinlikleri sürecinde oluşturulan Kalibrasyon
Laboratuvarı faaliyeti de eklenmiştir. Ayrıca ülke dü-
zeyinde LPG dönüşümü yapan firmalardaki mühen-
disleri yetkilendirme ve belgelendirme çalışmaları da
dikkate alınması gereken bir çalışmadır. TMMOB'ne
bağlı 23 Odanın bu doğrultuda birçok çalışmasının
bulunduğu ve yıllardır sürdürüldüğü de bilinmektedir.

Bu süreçte TSE'nin yürüttüğü standart çalışmaları
ve İSO standartları kapsamında belgelendirme faali-
yetleriyle; TÜSİAD KALDER'in 1992 yılından başla-
yarak her yıl düzenlediği Ulusal Kalite Kongre etkin-
likleri, Ulusal Metroloji Enstitüsünün (UME) Kalibras-
yon ve Akreditasyon konusunda kurumsallaşma ve
belgelendirme çalışmaları dikkate alınması gereken
çok önemli çalışmalardır. Bu noktada UME vb. ku-
rumların geliştirilmesi, çalışmalarının desteklenmesi
yararlı olacaktır.

TBMM'de bekleyen Akreditasyon yasasının halen
çıkarılamaması ve bu alanda ülkemizde olması gereken
yapılanmanın bilimsel esaslara göre değil; geleneksel
politikalarla deforme edilmesi bir eleştiri konusudur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca Eskişe-
hir'de düzenlenmiş Ulusal Ölçümbilim ve Metroloji
Kongrelerinde ülkemizdeki Kalite sürecinde kalibras-
yon ve metrolojinin yeri ve önemi oldukça geniş şekil-
de vurgulanmıştır. Ancak yıllar geçmesine karşın ku-
rumsallaşma ve yasal altyapı oluşumu siyasi gücün po-
litik davranışları sonucu bir türlü gerçekleştirileme-
mekte, AB ilişkilerinde ülkemiz aleyhine sorunların
daha da büyümesine doğru olaylar değişim göster-
mektedir.
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I. Kalite Sempozyumu neden yapılmıştır?
Sorusunun yanıtı: TMMOB Makina Mühendisleri

Odasının sürdürdüğü çalışmaların oluşturduğu birikimin
yanısıra diğer kurum ve kuruluşlann çalışmalarıyla; bu
çalışmaların özellikle sanayide ve hizmet sektöründe
yansımalarının incelenmesi ve sorgulanmasıdır. Çünkü
böyle bir sorgulamaya ülkemizin gereksinimi oldukça
fazladır.

"Yoksulluğun Küreselleştirilmesi" şeklinde nitelenen
ve ÇUŞ'lerin uygulamaya koyduğu politikaların şekil-
lendirdiği bir Dünya'da Kalite çalışmaları ve politikaları
neoliberal politikaların oluşturduğu gerçeklerden ayrı
düşünülemez. Temel iç güdüsü "kâr" olan bir sistemin
"insan merkezli" bir kalite anlayışını savunması ya da
savunabilmesi sorgulanmalıdır. Bilimsel ve mesleki dü-
zeyde kalite anlayışının merkezinde insan olmalıdır.
İnsan merkezli bir kalite politikasının temel stratejisi
üretim, yatırım, ar-ge, eğitim, insana yatırım, vb. ol-
malıdır. Dünya'da M Al sürecini, Uluslararası Tahkim
sürecini hakim kılmaya çalışan "ÇUŞ" ticaretin önünde
her türlü engeli kaldırıp özgürlükten dem vururken bir
yandan Amerika ve Avrupa ülkelerinin kendi çıkarma
ihracat/ithalat dengesini sağlamak; çevreden merkeze
kaynak transfer etmek için her türlü önlemi almak du-
rumundadırlar. Ulusal ekonomileri ortadan kaldırmaya
yönelen bu küreselleşmeden yana yeni dünya düzen-
cileri şimdiye dek görülmedik bir şekilde insanlığı iş-
sizlik, eğitimsizlik, hastalık, açlık, yokolma sürecine
iterken, örgütsüz bir toplum yapısı oluşturmak; "ser-
maye demokrasileri" (!) yaratmak şeklinde toplumlar
için, çalışanlar için ciddi bir tehdidi uygulamaya sok-
muşlardır.

Avrupa'da işçi sendikaları bu duruma karşı tavır al-
maya başlarken "sosyal damping" uygulayan ve "ucuz
işçilik" kapsamında sendikasız, sigortasız, çocuk ve ka-
dın işçi emeği sömürüsüyle elde edilen ürünleri üreten
ülkelerin satışını engellemeye girişmişlerdir. Dünya top-
lumlan, çalışan kesimler kaliteli bir yaşam için
1980'lerden sonra belirginleşen bu neoliberal politik
tehdite karşı birlikte tavır almalıdırlar. Ülkemizde nüfu-
sun yaklaşık % 65'inin kentlerde yaşadığı, bu süreçte
kentlerin elden çıkmakta olduğu, yaşanmaz hale geldiği,
tam bir denetimsizlik ve vurgun alanı olduğu belirtilir-
ken; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara
Depreminde resmi rakamlara göre yüzbini aşan konu-
tun hasar görmesi yanında; yirmibin insanımızın ölümü
ve otuzbin insanımızın yaralanması da ülkemizdeki KA-
ÜTE sürecinin üzerindeki yaldızın kazınmasıyla altından
çıkan trajik bir gerçek tablodur. Türkiye'de sınav sis-
temleri çürütülmüştür, eğitim programları çürütülmüş-
tür. Kamu alanı bilinçli bir biçimde çürütülmüştür. Tür-
kiye halkının yaşayacağı kentler çürütülmüştür. Buna
karşın Uluslararası Tekellerin çözüm olarak öne sürdüğü
liberalizasyon, özelleştirme ve istikrar programları da-
yatılmaktadır. Bu durum 'Kırk katır mı? Kırt satır mı?"
seçeneğinin sunulmasından başka bir şey değildir.

Çözüm nedir? diye sorulduğunda kendi insan ve
hammadde kaynaklarını en verimli şekilde planlayan
ve üretime sokan bir sanayileşme ve tarım stratejisini
hedefleyen bağımsız, özgür, bilimsel, onurlu bir ülke
politikasıdır. Hedef insan gibi yaşamak, insan merkezli
kalite politikalarını benimseyerek insan için üretim
yapmak, Dünya'da barış ortamında insan yaşamlarına
katkı koymak olmalıdır. Dünya toplumlarının kendi
soyunu tehdit eden neoliberal politikalara gereken
tepkiyi göstereceğine inanıyor; toplumsal çıkarları
uluslararası şirketlerin karlanndan üstün görebilen an-
layışla bilim ve teknoloji politikaları temelinde üretim
ve yatırımdan yana, tüketiciyi koruyan, devleti savunan
insan merkezli kalite sistemini hedefleyen bir süreci
ülkemiz ve Dünya toplumları için diliyoruz.

III. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

Odamız tarafından üçüncüsü düzenlenen Ölçümbilim
Kongresi 7-8 Ekim 1999 tarihinde Eskişehir'de gerçek-
leştirildi. Kongre sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesi ka-
muoyunun dikkatine sunuldu.

Sonuç Bildirgesi
Ölçümbilim bir ülkede ölçme, standartlaşma, kontrol

ve kalite sistemlerinin alt yapısını oluşturarak kalite gü-
venliği için ürün özelliklerinin belirlenmesine ve kontro-
lüne ilişkin kapsamlı bir sistemin oluşmasını sağlar.

Ülkemizde bu alanda gözlenen çok yönlü eksiklikler,
ulusal kalite politikamızın geliştirilmemiş olması ve buna
uygun yasal düzenlemelerin henüz yaşama geçirileme-
mesi, personel, laboratuvar ve eğitim eksikliği, labora-
tuvar ve akreditasyon konularındaki boşluklar, kalibras-
yon, eğitim ve danışmanlık hizmetleri için kuruluşların
nitel ve nicel yetersizliği bu parametrelerin sanayide uy-
gulanabilirliğini zorlaştırmakta ve bu nedenle sanayi-
mizde büyük ölçekte zorluklar yaşanmaktadır.

Bu amaçla TMMOB Makina Mühendisleri Odası ta-
rafından Eskişehir'de gerçekleştirilen III. Ulusal Ölçüm-
bilim Kongresinde aşağıda belirtilen konular, akademis-
yen ve uygulayıcılar tarafından kapsamlı bir şekilde tar-
tışılarak şu sonuçlar çıkartılmıştır;
• Ulusal ölçümbilim sistemi, ölçme ve kalibrasyon,

akreditasyon, bilimsel ölçümbilim, sanayideki öl-
çümbilim sistemi içindeki uygulamalar, yasal ölçüm-
bilim ana başlıklan altında 29 bildiri sözlü, 28 bildiri
poster olarak sunuldu. Bunun yanı sıra Eskişehir sa-
nayi bölgesindeki kuruluşlarda gerçekleştirilen ölçme
ve kalibrasyon altyapısını belirlemeye yönelik yapı-
lan anketin sonuçları kongreye sunularak sonuçları
değerlendirilmiştir.

• Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yaşamsal önemi
olan sağlık sektöründe de tıbbi cihazlann kalibrasyo-
nunun önemi vurgulanarak, hizmet üretim sürecinin
her aşamasında kullanılan tıbbi cihazlann güvenirliği-
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nin sağlanması, günümüzdeki teknolojik gelişmelere
uygun hale getirilmesinin teşhis ve tedavide hizmet
kalitesini yükselteceği görüşü öne çıkmıştır.

• Yeni kalite anlayışının bir ön koşulu olan kalibrasyon
ve izlenebilirlik, organize olmuş bir ölçme sisteminin
gerekliliğini ve ölçümbilim alanında belgeli ve eği-
timli personel gereksiniminin önemini ortaya çıkar-
mıştır.

• Ülkelerin farklı uygulamaları sonucunda ortaya çıkan
ölçümbilimle ilgili sorunların çözümünde akreditas-
yon kuruluşlarının bağımsız, tarafsız ve tüzel kişiliğe
haiz kamu ya da özel kuruluşların yetkilendirilmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde de Türkiye
Akreditasyon Konseyinin (TÜRKAK) ilgili tüm ta-
rafların katılımıyla devlet güvencesi altında Avrupa
Birliğinde ön görüldüğü gibi ekonomik ve idari yön-
den bağımsız ve tarafsız bir şekilde örgütlenmesi
gerekmektedir. Akreditasyon sisteminin yasal zemi-
ne oturtulabilmesi için Akreditasyon Konseyi kuruluş
ve görevleri hakkındaki yasal düzenlemenin ivedilik-
le yapılması gerekmektedir. Yasanın çıkmasıyla bu
alandaki belirsizliklere, kurumlar ve sektörler arası
iletişim sorunlarına kalıcı çözümler getirilmiş ola-
caktır.

Kongreyle birlikte açılan III. Ulusal Ölçümbilim Ölç-
me Cihazları ve Takımları Sergisi de katılımcılar tara-
fından ilgiyle izlenmiş ve sergiye katılan kurum ve kuru-
luşlar kalibrasyon, eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi
ve birikimlerini aktarmışlardır.

III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi
Sonuç Bildirgesi Komisyonu

MAKİNA-İMALAT TEKNOLOJİLERİ
SEMPOZYUMU

Odamız adına Konya Şube yürütücülüğünde düzen-
lenen Makina-lmalat Teknolojileri Sempozyumu 14-15
Ekim 1999 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik sonucunda aşağıdaki sonuç bildirgesi kamuoyu-
na sunulmuştur.

Sonuç Bildirgesi
Makina Mühendisleri Odası, Makina Mühendisli-

ği'nin çok geniş bir alanı kapsayan uzmanlık ve çalışma
alanlarına yönelik etkinlikler düzenleyerek üyelerinin
mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamakta-
dır. Bu amaçla değişik uzmanlık alanlarına yönelik ola-
rak yıllardır yapılmakta olan kongre ve sempozyumlarda
ilgililer, uzmanlar biraraya getirilerek pek çok konu tar-
tışılmış, irdelenmiştir.

14-15 Ekim 1999'da Makina Mühendisleri Oda-
sı'nca bu alanda ilk kez Konya Şubesi yürütücülüğünde,
Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen "Makina-lmalat
Teknolojileri Sempozyumu", bu konuda faaliyet göste-
ren yöre sanayi kuruluşlarından gelen katılımcıların ya-
nısıra, başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere yurt ça-

pındaki üniversite ve eğitim kuruluşlarından, konunun
uzmanı 353 kişi tarafından izlenmiştir.

Sempozyum süresince 6 teknik oturumda; makina-
imalat teknolojileri ile ilgili bilimsel, teknolojik araştırma
ve uygulamaya yönelik toplam 23 bildiri sunulmuştur.
Gerek sempozyum öncesi 14 Mayıs 1999 tarihinde
düzenlenen "İmalat Mühendisliği ve Makina-lmalat
Teknolojilerindeki Gelişmeler" panelinde gerekse etkin-
liğin son günü gerçekleştirilen panelde Makina-lmalat
Teknolojilerindeki gelişmelerin irdelenmesinin yanısıra,
Konya sanayisinin problemleri üzerinde durulmuş, bu
bağlamda uzmanlık alanı olarak "imalat Mühendisliği"
kavramı tartışılmıştır.

Sempozyum kapsamında oluşan tartışma ortamında;
ülkemiz sanayisinin gelişmesi ve uluslararası rekabet
ortamında kendine yer bulabilmesinde; İmalat Teknolo-
jileri alanında dünyadaki gelişmelerin izlenmesinin ve
uygulamaya sokulmasının önemi, bir kez daha vurgu-
lanmıştır. Gerçekleştirilen bu etkinlik sonucunda;
• Makina-lmalat Teknolojileri alanında yerli teknoloji

üretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmalar
olabildiğince bir araya getirilmiş, bunlar üzerinde
tartışma ortamı yaratılarak, konu özelinde kişi, ku-
rum ve kuruluşlarca sahip olunan bilgi, birikim, de-
neyim alışverişi sağlanmıştır,

• Makina-lmalat Sanayinin bölgesel özellikleri dikkate
alınarak Makina-lmalat Teknolojileri uygulamaların-
da yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı bir ortam sağlanmıştır,

• Makina-lmalat Teknolojileri uygulamalannda meslek
içi eğitimin önemi, gerekliliği, meslek odalarından bu
kapsamdaki beklentiler, imalat Mühendisliği kavra-
mının bir uzmanlık alanı olarak tartışmaya açılması,
gerek etkinlik öncesi gerekse etkinlik sırasında ger-
çekleştirilen panel kapsamında sağlanmıştır.

• Konu özelinde kazanılması gerekli bilimsel ve en-
düstriyel yeni yeteneklerin saptanması, makina ima-
lat teknolojileri alanında ülkemizde yapılan çalışma-
lar ve sanayideki uygulamalarla ilgili bilgi-deneyim
alışverişinin sağlanması, yaşanan sorunların ve ge-
reksinimlerin belirlenerek çözüm yollarının araştırıl-
ması yönünde Makina-lmalat Teknolojileri Sempoz-
yumu'nun yöresel işlev edinebileceği görüşü benim-
senerek etkinliğin sürekliliğinin sağlanması gerektiği
katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.

DENİZLİ'DE SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME
SEMPOZYUMU

Odamız adına Den' 1 ; Şube yürütücülüğünde düzen-
lenen "Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempoz-
yumu" 15-17 Ekim 1999 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Sempozyumda Denizli'de Kentleşme Sanayileşme Du-
rumu, Sektörler, Uygulanan Yerel Projeler, sorunları ve
çözüm önerileri konuları kapsamındaki 10 oturumda
toplam 35 bildiri sunuldu. Ayrıca "Kentleşme" ve

* * • • ;
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"Sempozyum Değerlendirmesi" konulu iki panel ve
"Tekstil Sanayimizin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri" içerikli bir konferans gerçekleştirildi. Katılımın ol-
dukça yüksek olduğu sempozyumun sonuç bildirgesi
yakında kamuoyunun ilgisine sunulacak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU

TMMOB adına sekreteryalık çalışmaları Odamızca
yürütülen Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu
22-24 Ekim 1999 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti-
rildi.

Oda Başkanı Mehmet SOGANCl'nın açış konuşma-
sıyla başlayan ve üç gün süren sempozyumda dokuz
oturum, iki panel ve bir forum gerçekleştirildi. Oturum-
larda üniversite öncesi eğitime, üniversitelerdeki mü-
hendislik-mimarlık eğitimleri ve sorunlarına ve mühen-
dislik-mimarlık uygulamalannda gelinen aşamanın eğiti-
me yönelik yarattığı gereksinimlere ilişkin bildiriler so-
nuldu. Panellerde ise "Meslek Etiği ve Eğitimi" ve
"Özelleştirme ve Ticarileşme" konulan tartışıldı.

Sempozyum "Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" ko-
nulu forum ile sonlandı.

IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi,
İzmir'de Büyük Efes Oteli'nde 4-7 Kasım tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi.

Kongre sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesi kamuo-
yunun dikkatine sunuldu.

Sonuç Bildirgesi
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve

Sergisi, kurumsallaşan ve gelenekselleşen özelliğiyle
4-7 Kasım 1999 tarihleri arasında Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de Büyük Efes
Oteli'nde gerçekleştirilmiştir. Kongre, 20 kurum ve ku-
ruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı
salonda ve toplam 19 oturumda 55 adet bildiri sunul-
muştur. Kongre süresince 2 panel, 1 forum, 3 sabah
toplantısı ve 4 adet kurs gerçekleştirilmiş, Hilton Oteli
tesisat dairesine bir teknik gezi yapılmıştır. Kongre bo-
yunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üre-
ten, 300'e yakın yerli ve yabancı firmanın temsilciliğini
yürüten 74 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 918 adedi ka-
yıtlı delege olmak üzere 2000'e yakın mühendis, mimar,
teknik eleman ve üniversite öğrencisi izlemiş, sergi
5000"i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda, Tesisat Mühendisliği kapsamında yer
alan ve üretkenlik açısından konforlu, sağlıklı hacimler
oluşturabilmek ve bunu çağdaş bilgi ve teknolojiye uy-
gun ve ekonomik olarak gerçekleştirebilmenin yollarını
göstermek amacı güden bildiriler sunulmuştur.

Panellerde ise "Tesisat Mühendisliğinde Perso-
nel Akreditasyonu" ve "Tesisat Malzeme ve
Ekipmanlarında Üreticilerin Karşılaştıkları So-
runlar, İthalatın ve İhracatın Sorgulanması, De-
netimi, Standardizasyonu ve bu konulardaki Ül-
ke Politikalarının Belirlenmesi" konulan ilgili Ba-
kanlık Oda, Dernek, Üniversite, Sektör temsilcileri ta-
rafından masaya yatırılmıştır.

İlk uygulaması bir önceki kongrede yapılan sabah
toplantıları bu kongrede de gerçekleştirilmiş, "İmar
Mevzuatı Hazırlıkları", "Tesisat Ekipmanlarının
Test ve Standardizasyonu için Ülke Çapında
Gerekli Alt Yapının Oluşturulması" ve "MMO
Tesisat Mühendisliği Alanındaki Yayınların De-
ğerlendirilmesi ve Geliştirilmesi" konulan uzman
katılımcılar tarafından ele alınarak çözüm önerileri ge-
liştirilmiştir.

Bu kongrede ilk kez olmak üzere 4 farklı konuda
kurs düzenlenmiştir. Konuları "Klima Sistem Seçi-
mi", "Soğuk Depolamah İklimlendirme Sistem-
lerinin Seçim ve Tasarımı" "Temel ve Uygula-
malı Psikrometri", "Soğuk Depoculuk ve Soğuk
Depo Tasarımı" olan kurslarda katılımcısı sayısı 25
ile sınırlandırılarak verimliliğin artırılması hedeflenmiş-
tir. Beklenenin üzerinde ilgi olması, benzer aktivitelerin
gelecek kongrelerde de gerçekleştirilmesi gerekliliğine
işaret etmiştir.

Kongre sonucunda katılımcıların ortak eği-
limleriyle aşağıdaki konuların kamuoyuna du-
yurulmasına karar verilmiştir:
• Dört gün süreyle gerçekleştirilen bu kongre ve sergi

ortamında Oda, Üniversite ve Sanayi Kuruluşları
arasında çok yönlü iletişim ortamı yaratılmıştır. İş-
birliği ortamlarının daha da geliştirilmesi, iletişimde
sürekliliğin sağlanması amacıyla benzer çalışmaların
sayısı artırılmalıdır.

• Tesisat Mühendisliği üretim ve hizmetlerinin çağ-
daş, planlı, sağlıklı, güvenlikli olarak toplum yararı-
na gerçekleştirilmesi, ülkemiz kaynaklarının ekono-
mik ve verimli kullanılması için "uzman mühen-
dislik" uygulamasına geçiş zorunluluğu önemle bir
kez daha vurgulanmıştır. Bu konuda 17 Ağustosta
Marmara Depremi ardından başlatılan yasal düzen-
lemelere yönelik çalışmalar meslek odalarının, ilgili
tüm kurumların görüş ve önerileri alınarak ivedilikle
sonuçlandırılmalıdır.

• Meslek Odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev
çerçevesinde kamu yararına, kamu adına sürdürdü-
ğü üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi
amacıyla yürüttükleri "mesleki denetim hiz-
metlerinin" önündeki yerel ve merkezi siyasi ikti-
darlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar kal-
dırılmalıdır.

• Mühendislik eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eği-
tim kurumlarının performansının belirlenmesi için
"eğitimde akreditasyon" gerçekleştirilmelidir.
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Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açısından bir
ithalat cenneti haline gelmiştir. Bu sektörde itha-
lat, ihracatımızın 5 katı durumundadır. Yerli üre-
timin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında et-
kinliğinin artırılması için AR-GE ve yüksek üretim
teknolojilerine yönelik yatırımlara destek verilmesi
devlet politikası haline getirilmelidir.
Sağlıklı ve üretken bir yaşam için en büyük ge-
reksinimlerden biri olan iç hava kalitesinin sağ-
lanması amacıyla yapılan klima tesisatları ile ilgili
cihaz ve ekipmanların lüks tüketim malzemeleri
kapsamında vergilendirilmesi uygulamalarına son
verilmelidir.

Ülkemiz sanayicisinin ithal ürünlerle rekabetin
önündeki en büyük engellerden biri de ürün, la-
boratuvar ve sistem belgeleme uygulamalarının
uluslararası kabul edilebilirliğinin olmamasıdır.
Bu konuda Ekim 1999 sonu itibarıyla kanunla-
şan Türkiye Akreditasyon Kurumu Yasası soruna
çözüm getirmekten uzaktır. Eksiklik ve yanlışlık-
lar içermektedir. Belgeleme sisteminin tanınırlı-
lığında evrensel ön koşul olan izlenebilirlik, katı-
lımcılık, yansızlık ilkeleri kanuna yansıtılmamış-
tır. Bu eksiklik ve yanlışlıklar ivedilikle gideril-
melidir.
Ülkemizde, özel ve kamu kuruluşlarında, meslek
odalarında, üniversitelerimizde bulunan tesisat
alanına ilişkin araştırma, geliştirme, uygulama ve
test amaçlı laboratuvarların bir envanteri yapıl-
malıdır. Çeşitli amaçlardaki bu laboratuvarların
bilgi, deneyim ve altyapı olanaklarının ortak kul-
lanımı hedeflenmelidir.
Tesisat Mühendisliği alanında ulusal endüstrimizin
gelişmesi, ürünlerin test ve sertifikalandırılması
ayrıca ithal edilen ürünlerin testleri için konuyla
ilgili özgün ulusal laboratuvarların kurulmasına
öncelik verilmelidir.
Tesisat alanındaki mevcut kitap ve süreli yayınla-
rın envanter çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Tesisat mühendisliğinin ihtisas konularında yaygın
"teknik komisyonların" oluşturulması hızlandı-
rılmalı ve bu komisyonlara yeni teknolojilerin ya-
yınlara yansıtılması, meslekiçi eğitim etkinliklerinin
düzenlenmesi görevleri verilmelidir. Meslektaşları-
mızın bu komisyonlarda etkin ve üretken yer ala-
bilmesi için özendirici düzenlemelere gidilmelidir.
Önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde
defalarca tekrarlandığı üzere Bayındırlık Birim Fi-
yat Tarifleri, Devlet İhale Kanunu ve imara yönelik
tüm teknik ve idari mevzuat (Yapı İşleri Makina
Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Yangın Yö-
netmenliği, Dökme LPG Tesisatı Uygulama Esas-
ları, Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları, Ya-
lıtım Yönetmeliği, Mühendislik Mimarlık Hizmet-

leri Şartnamesi, Hava Kalitesi Yönetmeliği vb.)
gelişen teknolojiye uygun hale getirilmelidir.

• Ülkemiz insanının çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli
üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden,
bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı
ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongremize destek veren tüm kurum ve
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile Makina Mü-
hendisleri Odası Sekreteryası'nda periyodik top-
lantılar gerçekleştirilmelidir.
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve

Sergisi'nin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, de-
mokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye ya-
ratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla
yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesi-
nin takipçisi olacağımızı bildiririz.

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi Delegasyonu

KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRE
VE SERGİSİ

Odamız tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kaynak
Teknolojisi II. Ulusal Kongresi ve Sergisi Ankara Şube
yürütücülüğünde 12-13 Kasım 1999 tarihlerinde ger-
çekleştirildi.

Kaynak tekniği alanında çalışmalarını sürdüren de-
ğerli uzmanlann deneyimlerini aktardığı, sektörün so-
runlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform
olan kongrede "Kaynak Tekniği Alanında Ulusal Ör-
gütlülük ve Bu Konudaki Gelişmeler" konulu bir de pa-
nel gerçekleştirildi.

Kongreye paralel gerçekleştirilen sergi konuyla ilgili
firmaları ve ilgilileri bir araya getirdi.

TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE
ÇEVRE SEMPOZYUMU

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum 11-13
Kasım 1999 tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık üçyüz kişinin izlediği ve üç gün süren
sempozyumda yedi oturum ve "Uygulanabilir Bir Ka-
musal Belge Olarak Bölgesel Plan Nasıl Yapılabilir?"
konulu bir forum gerçekleştirildi. Oturumlarda ise Böl-
gesel Planlama ve gerekli yapılanmalar, plan ve hari-
talar, Trakya Analizi, Çevre Yönetimi ve çevre kirliliği
ana başlıklarını içeren bildiriler sunuldu.

Sempozyum kapsamında Çevre Bakanlığı ile
Trakya Üniversitesi arasında "Ergsne Havzası Çevre
Düzeni Protokolü" imzalandı.Sempozyum sonuç bil-
dirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyunun dikkatine
sunulacak.
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ODADAN HABERLER

/ Oda Danışma Kurulu Toplandı

18.9.1999'daKocaeli'de
• Deprem ve depremle ilgili yapılan çalışmalar
• Oda çalışmalarının değerlendirilmesi
• Diğer görüş ve öneriler

gündemiyle toplanan Oda Danışma Kuruluna katılım
yüksek oldu. Aşağıdaki kişilerin katıldığı Danışma Kurulu
toplantısı sonunda bir de basın açıklaması yapıldı.

Toplantıya katılanlar:
İsmet APAK
Mehmet SOĞANCI
Emin KORAMAZ
A. Ekber ÇAKAR
Hüseyin ÖZGÜL
S. Melih ŞAHİN
Nurten GÜLTEKtN
Ahmet ENİS
Tahsin AKBABA
Haydar ŞAHİN
Elif ÖZTÜRK
Ali ŞİMŞEK
Nizamettin DURAKOĞLU
Zeki ESKİLER
Yunus YENER
Yıldırım ÇAKAR
Alaaddin EKSİN
Ekrem KARACA
Etem EROL
Remzi TURAL1
Murat BAŞER
Alaaddin LÜLE
İbrahim MART
Cemal SÖNMEZ
Nural ATASEVER
Muzaffer OVAUER
Ozan PARLAR
Ümit ÜLGEN
Zeki ARSLAN
Üzeyir ULUDAĞ
Osman SERTER
Mesut AYABAKAN
Cemal Taki SAHAN
Yaşar ÇEVİK
Kamuran BASKIN
Refik AKIN

Mehmet YİĞİTARSLAN
N. Doğan ALBAYRAK
A. Kirami KIUNÇ
Kazım UMDULAR
Nihat KURTULUŞ
Atilla ÖZGENALP

TMMOB Y.O.K.
Oda Başkanı
Oda Bşk. Vek.
Oda Sekreteri
Oda Saymanı
Oda Y.K.Ü
Oda Y.K.Ü
Oda Y.K.Y.Ü
Oda Y.K.Y.Ü
Oda Y.K.Y.Ü
Oda Y.K.Y.Ü
Oda Y.K.Y.Ü
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Denetleme Kur.
Onur Kurulu
Onur Kurulu
İstanbul Şb. Bşk.
İstanbul Şb. Sek.
İstanbul Şb. Sayman
İstanbul Şb. Y.K.Ü
İstanbul Şb. Y.K.Ü
Ankara Şb. Bşk.
Ankara Şb. Bşk. Vk.
Ankara Şb. Saymanı
Ankara Şb. Sek.
Ankara Şb. Y.K.Ü.
İzmir Şb. Bşk.
İzmir Şb. Bşk. Vek.
İzmir Şb. Sek.
İzmir Şb. Say.
İzmir Şb. Y.K.Y.Ü.

Gürhan AKDOĞAN
Eren KURAL
Cumhur SANRI
Ali Bülent SETBAŞ
Remzi ERİŞLER
Serdar ARKAN
Seyfettin ÖZTUNÇ
Mahmut TEBERİK
A. Turan DÖRTDEMİR
Serhat GİRGİN
Akın TURAN
Zeki ADER
R. Erhan KUTLU
Hakan ÜNAL
Yusuf ÖZTUNÇ
İlknur ATEŞ
Tufan TELATAR
M. Zafer KALAFAT
Hakan HAVANC1LAR
Ali KARAHAN
Yahya BULAT
Abdullah SAHİLLİOĞLU
Aykut ERDİNÇLER
Hasan ESEN
Mustafa KARAMAN
H. Hüseyin CİHAN
Servet TETİK
Fatih YAŞA
Erdoğan KİRİŞ
Mehmet ATILGAN
Ufuk BALLIOĞLU
Cemal MERAN
Ali PERİ
Ali IŞIK

Nejdet KURNAZ
Celal KADIOĞLU
Hayri BAHADİR
Yıldız YAPALI
Mustafa İLBAŞ
Mehmet YÜCEL
Ali ÖZKAN
Şükrü SU
Kürşat SAVAŞÇI
Doğan MAHALLELİ
Nükhet ÖZKAN
Tülay YENER
Orhan SAĞLAM
Satı UYAR
Hannan ÖNGÜ
Ertuğrul YILMAZ
Muzaffer YEŞİLDAĞ
Semih GÜRBABA
Sermet TAKAZOĞLU

Bursa Şb. Bşk.
Bursa Şb. Bşk. Vek.
Bursa Şb. Sek.
Bursa Şb. Say.
Bursa Şb. Y.K.Ü.
Bursa Şb. Y. K. Ü.
Bursa Şb. Y.K.Y.Ü.
Adana Şb. Bşk.
Adana Şb. Sek.
Kocaeli Şb. Bşk.
Kocaeli Şb. Sek.
Eskişehir Şb. Bş. Vk.
Eskişehir Şb. Sek.
E.şehir Şb. Y.K.Y.Ü.
İçel Şb. Bşk.
İçel Şb. Y.K.Ü.
Zonguldak Şb. Bşk.
Zonguldak Şb.Y.K.Ü.
Edirne Şb. Bşk. Vek.
Edirne Şb. Sek.
Edirne Şb. Say.
Edirne Şb.Y.K.Ü.
Edirne Şb. Y.K.Y.Ü.
Diyarbakır Şb. Bşk.
Antalya Şb. Bşk.
Denizli Şb. Bşk.
Denizli Şb. Bşk. Vek.
Denizli Şb. Sek.
Denizli Şb. Say.
Denizli Şb. Y.K.Ü.
Denizli Şb.Y.K.Ü.
Denizli Şb. Y.K.Y.Ü.
Gaziantep Şb. Bşk.
Gaziantep Şb. Say.
Samsun Şb. Bşk
Samsun Şb. Bşk. Vk.
Samsun Şb. Sek.
Samsun Şb.Y.K.Ü.
Kayseri Şb. Bşk.
Kayseri Şb. Sek.
Kayseri Şb. Say.
Kayseri Şb. Y.K.Y.Ü.
Kayseri Şb. Y.K.Y.Ü.
MEDAK
MEDAK
MEDAK
MEDAK

End. Müh. Der. Y.K.
Yalova İl Tem.
Sakarya İl Tem.
Düzce İlçe Tem.
Sakarya İl Tem.
Kmkkale İl Tem.
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Basın Açıklaması 18 Eylül 1999
Ülkemizde ortalama her 1.1 yılda yıkıcı bir depremin

meydana geldiği, binlerce kişinin öldüğü, binlerce kişi-
nin yaralandığı ve onbinlerce yapının hasar gördüğü bi-
linmektedir.

Ne yazık ki, bir çok "can alıcı" konuda olduğu gibi bu
veriler, çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenlikli kentleşme sü-
reçlerini yaratacak ve depremlerde yıkımı en aza indi-
recek yasal düzenlemelere ışık tutamamıştır.

Yıllardır uygulanagelen siyasi ve ekonomik rant
amaçlı politikalar nedeniyle halkımız, yapı üretim süre-
cinde yer alan kişi ve firmaların vicdanlarına mahkum
edilmiştir. Bu durum 17 Ağustos 1999 tarihinde izmit
merkezli ve Marmara Bölgesini yıkan depremin sonuç-
larını yüzyılın en büyük felaketine dönüştürmüş, olayı
insani ve ekonomik yıkım boyutuna tırmandırmıştır.

Makina Mühendisleri Odası 18 Şubesi ve 100'u aş-
kın il, ilçe temsilciliğiyle depremin ilk gününden itibaren
bu yıkımın acılannı en aza indirgemek için çok yönlü
insani ve ekonomik katkılarda bulunmuş, bu katkıların
artırılması amacıyla da 18 Eylül 1999 tarihinde ülkenin
her bölgesinden 120 yöneticisinin katıldığı Oda Danış-
ma Kurulu'nu İzmit'te toplamıştır.

Danışma Kurulumuzun deprem bölgesinde gerçek-
leştirdiği inceleme gezisinin ardından yapılan toplantıda
şu ön tespit, değerlendirme, görüş ve öneriler oluştu-
rulmuştur:

Adapazarı'ndaki yapıların %70'inden fazlasının kul-
lanılmayacak durumda olduğu, 25.000'i aşkın konutun
tamamıyla yıkıldığı, 100 bini aşkın yurttaşımızın evsiz,
6000 küçük orta boy sanayici ve esnafın işsiz kaldığı,
"Yalova, Karamürsel, Gölcük, Değirmendere, Kocaeli"
yerleşim alanlarında onbinlerce konutun oturulamaz
hale geldiği ve yüzbinlerce yurttaşımızın evsiz kaldığı,
çok sayıda sanayi kuruluşunun ve işyerinin hasar gör-
düğü gözlenmektedir.

Bu yıkımın "Doğal afet boyutlarının ötesine tırman-
masının" başlıca nedeni; yapılaşmaya uygun olmayan
zengin tarım topraklarının yer aldığı birinci derecede
deprem kuşağındaki alanların tüm bilimsel-teknik uyarı-
lar gözardı edilerek yerel ve merkezi iktidarların teşvik
edici uygulamalarıyla yaygın bir sanayi merkezi haline
getirilmesi ve rant amaçlı plan tadilatlanyla 7-8 kata
kadar varan yapılaşmalara izin verilmesidir.

İnsanın insanla, insanın toplumla, insanın doğayla
uyumlu birlikteliğini hiçe sayan, ranta dayalı yıllardır
sürdürülegelen bu sistem, yıkımın birinci derecede so-
rumlusudur.

Bu temel gerçeğin ardından gelen hatalı ve dene-
timsiz yapı süreci, bu yaygın sorumsuzluk zincirinin
Önemli göstergesidir.

Yaptığımız ön tespit ve değerlendirmemiz doğrultu-
sunda aşağıda yer alan görüş ve önerilerimizin ivedilikle
yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
• Türkiye yedinci kalkınma planında da yer verilen

ülke bütününün yerleşimine ilişkin çerçeve yasa

derhal çıkanlmalıdır. Bu yasa çerçevesinde oluştu-
rulan yerleşim (konut, tarım, sanayi, turizm vb. sek-
tör) planlarına kesin olarak uyulmalıdır.

• Çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenlikli bir kentleşme için
halkımızı yapı üretim sürecinde yer alan firmaların
etik değerlerine mahkum etmeksizin; kamu yararını
esas alan bağımsız, yansız, kar amacı gütmeyen, iş-
ler ve işlevsel yapı denetim mekanizmalarının ilgili
tüm meslek Odalarının ve Üniversitelerin görüşleri
doğrultusunda oluşturulması sağlanmalıdır.

• Ülkemizde Afet Yönetim Sistemi oluşturulmalıdır.
Buna paralel olarak Sivil Savunma Sistemininin ye-
niden yapılandırılması yönünde çok yönlü girişimler
başlatılmalıdır. Sürekli kendini yenileyici, toplumun
bütününe yaygın, afetlerde anında ve etkin olacak
Sivil Savunma Sistemi oluşturulmalıdır.

• Depremzedelere tahsis edilecek ve yeniden inşa
edilecek konutların bölge çapında bütüncül bir
planlama anlayışıyla deprem sonuçlarının öğretileri
gözetilerek üretilmesi gerekmektedir.

• Deprem bölgesinde enkaz kaldırma ve insani yardım
her aşaması tüm şeffaflığıyla kamuoyuna açıklan-
malıdır. Kamuoyunun "yaptığım, yapacağım yar-
dımlar ne oluyor!?" sorusuna güncel gerçekçi yanıt-
lar verilmelidir.

Örgütümüzün tüm bu ön tespit, değerlendirme ve
önerilerinin takipçisi, uygulama süreçlerinin katılımcısı
olacağını, yaşananların unutturulmaması, unutulmaması
için çok yönlü çalışmalarda bulunacağını kamuoyunun
bilgilerine sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Danışma Kurulu Adına

Mehmet SOĞANCI
Oda Başkanı

•••
/ Sekreter-Saymanlar Toplantısı

Oda sekreter ve saymanları, 19.9.1999 tarihinde
İstanbul'da
- Oda yazışma ve kurumsal işleyişi
- Kongre-sempozyum-kurultay çalışmaları
- Örgüt içi eğitim, meslek içi eğitim merkezi çalışma-

ları
- Oda mali durumu
- Oda yayınları
- Oda bilgi işlem alt-yapı çalışmaları
- 2.9.1999'da Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetme-

lik
- Kocaeli Şube mali durumu ve şube etkinlikleri
- Diğer görüş ve öneriler

gündemiyle toplandı. Toplantıya aşağıdaki kişiler
katıldı.
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Ali Ekber ÇAKAR
Melih ŞAHİN
Tahsin AKBABA
Elif ÖZTÜRK
Zeki ESKİLER
Ahmet DÖRTDEMİR
Taki SAHAN
Refik AKIN
Kamuran BASKİN
Ümit BÜYÜKEŞMELİ
Ali Bülent SETBAŞ
Cumhur SANRI
Fatih YAŞA
Erdoğan KİRİŞ
Ali KARAHAN
Yahya BULAT
Zeki ADER
Erhan KUTLU
Ali IŞIK

Yusuf ÖZTUNÇ
Zeki ARSLAN
Üzeyir ULUDAĞ
Kazım UMDULAR
Nihat KURTULUŞ
Akın TURAN
Nejdet KURNAZ
Celal KADIOĞLU
Hayri BAHADIR
Yıldız YAPALI
O. Gökhan BALİ
Tufan TELATAR
Zafer KALAFAT

MMO Oda Şek.
MMO Y.K.Ü.
MMO Y.K.Y.Ü
MMO Y.K.Y.Ü
Den. Kur. Üy.
Adana Şb. Sek.
Ankara Şb. Bşk.
Ankara Şb. Sek.
Ankara Şb. Say.
Antalya Şb. Sek.
Bursa Şb. Say.
Bursa Şb. Sek.
Denizli Şb. Sek.
Denizli Şb. Say.
Edirne Şb. Sek.
Edirne Şb. Say.
Eskişehir Şb. Bşk. Vek.
Eskişehir Şb. Sek.
Gaziantep Şb. Say.
İçel Şb. Bşk.
İstanbul Şb. Sek.
İstanbul Şb. Say.
İzmir Şb. Sek.
İzmir Şb. Say.
Kocaeli Şb. Sek.
Samsun Şb. Bşk.
Samsun Şb. Bşk. Vek.
Samsun Şb. Sek.
Samsun Şb. Y.K.YÜ.
Trabzon Şb. Bşk. Vek.
Zonguldak Şb. Bşk.
Zonguldak Şb.Y.K.Ü.

1

Alınan Kararlar:
Oda Yönetim Kurulu 27.9.1999 tarihinde yaptığı

toplantıda Danışma Kurulu ve Sekreterler-Saymanlar
toplantıları üzerinde görüşerek aşağıdaki kararlan aldı.

Karar No:1131
"TMMOB MMO Bilgi Formu"nun doğru bir şe-
kilde doldurularak Oda Merkezine gönderilmesi
için Şube Sekreterlerinin gerekli titizliği göster-
melerine,
a- Oda Kongre, Kurultay, Sempozyum etkinlikleri-
nin tüm Şube etkinlik alanlannda duyurulması ve
etkin sağlanması, katılımın sağlanması amaçlı kam-
panyalar gerçekleştirilmesi için Şube Yönetim Ku-
rullarına görev verilmesine,
b- Odamız Kongre, Kurultay, Sempozyum etkin-
liklerinin merkezi düzeyde hazırlanacak bir tanıtım
broşürü aracılığıyla tüm üyelerimize duyurulmasının
sağlanması için Oda Merkezi Yayın birimine görev
verilmesine,
c- Sekreteryalığı Kocaeli Şube tarafından yürütül-
mekte olan IV. Kağıt Sempozyumu'nun Körfez
depreminin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle, bir
sonraki döneme ertelenmesine,

d- Sekreteryalığı Kocaeli Şube tarafından yürütül-
mekte olan Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurulta-
yı'nın yine deprem nedeniyle Kocaeli dışında bir ilde
geçrekleştirilmesi yönündeki Kocaeli Şube önerisi
doğrultusunda; Ankara'da gerçekleştirilmesine ve
Düzenleme Kurulu toplantısının 2.10.1999 tari-
hinde Oda Mekezinde yapılmasına,
Örgüt İçi Eğitim Programı çerçevesinde;
a- 03.10.1999 tarihinde ekli program uyarınca
"2000 Yılı Problemi" ile ilgili teknik görevlilere
Oda Merkezinde eğitim verilmesine,
b- Ekli program uyarınca LPG konusunda teknik
görevlilere tarihi daha sonra belirlenmek üzere
Oda Merkezinde eğitim verilmesine,
Şubelerin "mizan", "bordro" ve "bütçe" doküman-
ları ve "KDV Bilgi Formunun Mali İşler Yönet-
meliğinde belirtilen tarihlerde gönderilmesinin
sağlanması için Şube Sekreterlerinin gerekli titizliği
göstermelerine,

Web sayfalarını oluşturmayan ve Web sayfalarını
güncelleştirmeyen şubelerin en kısa zamanda Web
sayfalarını oluşturmaları ve güncelleştirmelerine,
a- SMM bürolarının yönetmelik gereği düzenli
olarak denetlenmeleri,
b- Projelerin uygulanacağı Oda Birimlerince Mes-
leki Denetimden geçirilmesi,
c- Projelerin SMM belgesi alınan Şube etkinlik
alanı dışında bir Şubeden geçirilmek istenmesi du-
rumunda Mesleki Denetim Esasları gereği ilgili
Şubelerden bilgi alınmadan onaylanmaması, hu-
susların Şebelere hatırlatılmasına,
Oda Genel Kuruluna taşınmak üzere Şube görüş-
lerinin oluşturulması için Şubelerce
a- Tüzük ve Yönetmelikler
b- Mali İşler Yönetmeliği ve Bütçe Uygulama
Esasları
c-SMM
Komisyonları oluşturulmasına ve oluşturulan Şube
görüşlerinin 15 Ekim 1999 tarihine kadar Oda
Merkezine gönderilmesine,
a- Körfez depreminin olduğu 17 Ağustos 1999
tarihinden bu yana örgüt ve üyelerimizin izlenim-
lerinin ve görüşlerinin bir kitapta toplanarak bel-
geselleştirilmesine ve konuya ilişkin şubelerimizin
elinde bulunan dokümanların 25.10.1999 tarihi-
ne kadar Oda Merkezine gönderilmesine,
b- Doğal afetlere yönelik meslek disiplinimiz içeri-
sinde yer alan konuları içeren bir kitapçık hazır-
lanması için Kocaeli, Bursa, İstanbul Şubelere gö-
rev verilmesine,

c- MMO Danışma Kurulu'nun depremle ilgili de-
ğerlendirmelerinin ekli basın açıklamasıyla kamu-
oyuna duyurulmasına,
Karşılıklı anlayış ve dayanışma gereği; İstanbul, Bur-
sa, Kocaeli, Zonguldak Şubelerinin katılımıyla bir
komisyon oluşturulmasına ve komisyon aracılığıyla.
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a- Kocaeli Şube etkinlik alanına yakın bölgelerde
periyodik kontrol, bilirkişilik vb. teknik hizmetlerin
Kocaeli Şube aracılığıyla yapımının sağlanmasına,
b- Depremden etkilenen üyelerimize yönelik hu-
kuksal, maddi destek sağlanması amaçlı mevcut
durumu tespite yönelik çalışma yapılmasına,

10. Kocaeli Şubenin, gelir-gider durumu arasındaki
olası farkın diğer Şube nakit aktarımlarında yapıla-
cak artırımlarla karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.

•••

• TMMOB Danışma Kurulu Toplandı

TMMOB Danışma Kurulu 9.10.1999 tarihinde

1. Marmara Bölgesi Depremi
2. Mali Konular

gündemiyle Ankara'da toplandı. Yaklaşık 150 kişinin
katıldığı toplantıya Odamızdan aşağıdaki kişiler katıldı.

İsmet APAK
Kaya GÜVENÇ
Yusuf TEK
Mehmet SOĞANCI
Emin KORAMAZ
Ali Ekber ÇAKAR
Hüseyin ÖZGÜL
Melih ŞAHİN
Nurten GÜLTEKİN
Elif ÖZTÜRK
Tahsin AKBABA
Refik AKIN
Yaşar ÇEVİK
Mahmut TEBERİK
Ahmet DÖRTDEMİR
Serhat GİRGİN
Akın TURAN
Zeki ARSLAN
Üzeyir ULUDAĞ
Cumhur SANRI
Remzi ERİŞLER
Tufan TELATAR
Erhan KUTLU
Hasan ESEN
katıldı.

TMMOB Y.Onur K.
TMMOB Y.K.Ü.
TMMOB Sek.
MMO Başkanı
MMO Bşk. Vek.
MMO Sek.
MMO Say.
MMO Y.K.Ü.
MMO Y.K.Ü.
MMO Y.K.Y.Ü.
MMO Y.K.Y.Ü.
MMO Ankara Şb. Bşk.
MMO Ankara Şb.3şk. Vk.
MMO Adana Şb. Bşk.
MMO Adana Şb. Sek.
MMO Kocaeli Şb. Bşk.
MMO Kocaeli Şb. Sek.
MMO İst. Şb. Sek.
MMO İst. Şb. Say.
MMO Bursa Şb. Sek.
MMO Bursa Şb. Y.K.Ü.
MMO Zonguldak Bşk.
MMO Eskişehir Şb. Sek.
MMO Diyarbakır Şb. Bşk.

•••
• Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile

TMMOB Kanununda Değişiklikler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Tasansına İlişkin Değişiklik Önerileri

TMMOB'in 11.11.1999 tarih ve 1265 sayılı yazı-
sıyla istediği, taslak hakkındaki Oda görüşlerimiz
aşağıdaki şekliyle TMMOB'ye iletilmiştir.

Değişiklik Önerisi 1.
Ek madde 6'nın aşağıdaki şekilde yeniden düzen-

lenmesi önerilmektedir.
Uzman mühendis ve mimarlık sınavla belirlenir ve bu

sınav ilgili meslek odası tarafından yazılı olarak yapılır.
Sınav komisyonları ilgili meslek odası tarafından 7

asil ye 7 yedek üyeden oluşturulur.
Üyelerin meslek disiplini ve uzmanlık alanları dik-

kate alınarak; 2 asil 2 yedek üye ilgili Bakanlıklar ta-
rafından 3 asil 3 yedek üye ilgili meslek odası tarafın-
dan 2 asil, 2 yedek üye Yüksek Öğretim Kurulu tara-
fından önerilir.

Komisyonların asil üyeleri kendi aralarında bir üyeyi
komisyon başkanı olarak seçer.

Sınav komisyonları üyeliklerine aday gösterilecek-
lerin uzman mühendis ve uzman mimar unvanına sa-
hip olmaları ve aday olacağı komisyonun uzman-
lık konusunda fiHen onbeş yıl çalışmış veya bu kadar
süre öğretim üyeliği yapmış bulunmaları şarttır.

Sınav komisyonları üyeleri 2 yıl için seçilir, süresi
dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Gerekçe 1.
a. Madde düzenlendiği şekliyle yorumlara açık bir dille

hazırlanmış olup tartışmalara neden olabilecek ya-
pıdadır. Bu nedenle cümle yapısının yukarıdaki şe-
kilde düzenlenmesi önerilmiştir.

b. Uzman mühendis veya uzman mimarların sicillerinin
ilgili Meslek Odaları tarafından tutuluyor olması ne-
deni ile ilgili Meslek Odaları; üyelerinin kapasite ye-
terlilik ve liyakatlannı en yakından tanıyan kurum-
lardır. Bu nedenle sınav komisyonlannda ilgili meslek
odasının önerilecek uzman mühendis ve uzman mi-
mar sayısının arttınlması daha uygun olacaktır.

c. Sınav komisyonlarında başka bir meslek disiplinin-
den uzmanlık unvanı almış uzman mühendis veya
uzman mimarların önerilmesinin önüne geçilebil-
mesi ve bu noktada tartışmalara zemin yaratmamak
amacıyla sınav komisyonlarında görev alacak uz-
manların "aday olacağı komisyonun uzmanlık ko-
nusunda "ibaresinin 3'ncü paragrafındaki cümleye
eklenmesi önerilmektedir.

d. Bu süresinin ilgili meslek odalarının Genel Kurulla-
rının iki yılda bir yapılması nedeni ile ve sınav ko-
misyon üyeliğinin yorucu ve yıpratıcı hale gelme-
mesi açısından sınav komisyonu üyeliklerini iki yıl
için seçilmesi doğru olacaktır.

Değişiklik Önerisi 2.
Uzman mühendis ve uzman mimar olabilmek için

gerekli şartlann belirtildiği Ek madde 7'nin c bendinin
aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Ek Madde 7 C.
İlgili meslek odalarında uzman mühendisler veya uz-
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man mimarlar denetiminde en az 2 yıl meslek deneyimi
edinmek ve bunu belgelemek.

Gerekçe 2.
Meslek deneyimi elde edebilmek için uzman mü-

hendis veya uzman mimar yanında iki yıl çalışmak ye-
terlidir.

Belgelendirme sisteminin kademelendirileceği dik-
kate alınırsa 2 yıllık bir çalışma sonrası başvuruda bulu-
nan mühendis veya mimar uzmanlık sınavını kazandığı
takdirde en alt kademede belge sahibi olacaktır. Meslek
alanında deneyimi geliştikçe kademe atlayabilmek için
tekrar sınava girebilecektir. Bu nedenle meslek deneyi-
mi süresinin 2 yıl olarak düzenlenmesi önerilmektedir.

Değişiklik Önerisi 3.
Ek Madde 7'de aşağıdaki paragraf kaldırılmalıdır.
"Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu ve İktisadi te-

şebbüslerde asli ve sürekli görevlerde çalışanlarda ilgili
meslek odasına üye olması şartı aranmaz.

Gerekçe 3.
Anayasanın 135. Maddesi ve buna bağlı olarak

TMMOB Kanununun 33. Maddesi ile "Kamu Kurum ve
kuruluşları ile kamu iktisadi devlet teşebbüsleri ve kamu
iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mü-
hendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ilgili mes-
lek Odasına üye olmaları isteklerine bırakılmıştır.

Bilindiği üzere Meslek Odalannın yapmış oldukları
mesleki teknik faaliyet ve eğitimler üyelerinin mesleki
uzmanlıklarının gelişimine çok yönlü katkılarda bulun-
maktadır. Bu etkinliklerden ülkemizde büyük yatırımları
gerçekleştiren Kamu kuruluşlarında çalışan meslek
mensuplannın da yararlanabilmesi için ilgili meslek
odalanna üyeliğin teşvikine olanak sağlamak açısından
bu paragrafın kaldırılması önerilmektedir.

Değişiklik Önerisi 4.
Ek madde 7'nin son paragrafının aşağıdaki şekilde

yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
"Eğitim programlarının usul ve esasları sınav komis-

yonupun çalışma usulleri, sınav esasları, sınavın konu-
ları, eğitim programına katılım ve sınav giriş ücretlerinin
belirlenmesi uzman mühendis veya uzman mimar ya-
nında çalışma şekli ve süresi, uzmanlık belgesi verilmesi,
süresi, yenilenmesi, iptali ile ilgili hususlar ve mesleki
deneyim için gerekli şartlar, bu KHK'nin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren ilgili Meslek Odası tarafından ha-
zırlanacak yönetmelikte düzenlenir ve Resmi Gazete'de
yayınlanır.

Gerekçe 4.
TMMOB'nin bünyesinde otuzu aşkın meslek disiplini

ve her bir meslek disiplini içerisinde birden fazla uz-
manlık alanı olması nedeni ile her bir uzmanlık alanı için

eğitim programlarının oluşturulması ve uzmanlık için
gerekli diğer şartların belirlenmesinde ilgili meslek oda-
sının bilgi ve deney birikimlerinden doğrudan yararla-
nılması gerekmektedir. Bu nedenle ve hazırlık süreçleri-
nin hızlandırılması gerektiğinden her bir uzmanlık alanı
için ilgili yönetmeliklerin doğrudan ilgili meslek odasınca
hazırlanması yerinde olacaktır. Ayrıca bilgi ve teknoloji-
nin hızlı gelişimi aynı mühendislik disiplini içerisinde
farklı uzmanlık alanları yaratacağından yönetmelik ha-
zırlığı için süre kısıtı yapılması uygun olmamaktadır.

Değişiklik Önerisi 5.
Ek madde 8'in d bendinin kaldırılması önerilmek-

tedir.

Gerekçe 5.
Söz konusu suçlarla ilgili, ilgili meslek odalarının

Onur Kurulları gerekli işlemleri yapmak için birinci de-
recede görevli ve sorumludur. Ek madde 8'de yer alan
b bendi bunu kapsamaktadır, d bendi bu kapsam içeri-
sinde yer alacağından ve ayrıca d bendinin yoruma
açıklığı ve tesbitinin zorluğu nedeni ile kaldırılması uy-
gun olacaktır.

Değişiklik Önerisi 6.
Geçici madde 6'nın aşağıdaki şekilde yeniden dü-

zenlenmesi önerilmektedir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir-

diğinden itibaren 2 yıl süreyle en az 5 yıllık deneyimi
bulunan mühendisler ve mimarlar için ek 7'nci madde-
nin birinci fıkrasının c bendindeki koşul aranmaz.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir-
diği tarihte 10 yıl ve daha fazla mesleki deneyimi bulu-
nan başvuru sahiplerinin
a. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili

meslek odasına üye olması,
b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması

durumlarında ilgili meslek odasınca eğitim progra-
mına ve sınavına tabi tutulmadan uzmanlık alanı dikkate
alınarak belgesi verilir.

Meslek deneyimi için gerekli şartlar ilgili meslek
odasınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Gerekçe 6.
a. Ülkemizde belge arşivleme süresi 10 yılla sınırlı

olduğu için bu süreyi aşan durumların belgelen-
mesinde teknik olarak sorunlar çıkacağından söz
konusu mesleki deneyim süresinin 10 yıl ile sınırlı
kalması yeterli olacaktır.

b. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Te-
şebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan
mühendis ve mimarlar için üyelik şartı aranmaz
paragrafının ek madde 6'dan çıkartılması öneril-
mektedir. Bu önermenin gerekçesi gerekçe 3 ile
eşdeştir.
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•••
/TMMOB Makina Mühendisleri Odası İle İlgili

Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler

1. Ankara Şubesinde 1994-1995 dönemi Şube Yö-
neticileri hakkında açılan ceza davası ile ilgili olarak
Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan da-
vaya müdahil olarak katılınmıştır. Mahkemece yap-
tırılan Bilirkişi incelemesinde; "Sanıkların usulsüz
harcamalarda bulunduğu tesbiti yapılmış ancak ya-
pılan usulsüzlüğün; Emniyeti Suistimal suçu kapsa-
mında olmadığı" yorumu yapılmıştır. Mahkemede
sanıkların beraatlerine karar verilmiştir. Söz konusu
mahkeme kararı temyiz edilmiş halen Yargıtay saf-
hasındadır.

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
27.12.1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan,
"Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesi-
ne Dair Yönetmelik" ile Odaların Fuar ve Sergi
düzenleme faaliyetlerini kısıtlayan hükümlerin "ip-
tali" istemiyle dava açılmış olup bu dava halen de-
vam etmektedir.

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aleyhine yukarıda 2.
maddede belirtilen davanın açılmasından sonra Ba-
kanlık sözkonusu Yönetmelikte yeniden değişiklik
yaparak 25.11.1996 tarihli Resmi Gazetede; "Yurt
İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair
Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Yönetmelik" yayınlamıştır. Değişiklik içeren bu
ikinci Yönetmeliğin de bazı maddelerinin "iptali" is-
temiyle Danıştay'da dava açılmış olup bu dava da
devam etmektedir.

4. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1.4.1997 tarihli
Tebliğler Dergisinde yayınlanan; "27 Ekim 1996
tarih, 22800 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
ve Karayolları Trafik Kanununun değişik 42.
maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca
tesbit edilen Karayolları Genel Müdürlüğü veya
Makina Mühendisleri Odaları, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca İş
Makinalarını Kullanacak olanlara verilecek İş
Makinalan Kullanma Sertifikası (Operatörlük
Belgesi) ile ilgili Esaslar" ile Özel Dershanelere de
sözkonusu kursları verme ve sertifika vermelerine
yol açan hükümlerin İptali istemiyle dava açılmış,
davada Milli Eğitim Bakanlığı ve Karayolları Genel
Müdürlüğü hasım olarak alınmıştır. Dava halen de-
vam etmektedir.

5. Yukarıda 4. maddede belirtilen dava açıldıktan son-
ra Oda tarafından Tebliğ uyarınca faaliyet gösteren
özel bir dershane tesbit edilmiştir. Yapılan bu tesbit
nedeniyle tesbit tarihinden itibaren hak düşürücü
süre dolmadan 2. bir dava açılmıştır. Bu dava da
devam etmektedir.

6. Ankara Şube çalışanı 'nun yasal hakları verilerek

İş Akdine son verilmiştir Oda aleyhine, fazlaya
ilişkin haklarını saklı tutarak; Kötüniyet Tazminatı,
Sözleşme Farkı ve Mesai alacağı istemiyle dava aç-
mıştır. Bu davaya davalı sıfatıyla katılınmış olup dava
halen devam etmektedir.

7. Ankara Şube çalışanı 'in yasal haklan verilerek
iş akdine son verilmiştir 'i temsilen Tez Koop İş
Sendikası in; Sendika Temsilcisi olduğu ve bu
nedenle geri işe dönmesi istemiyle dava açmıştır.
Açılan davaya davalı sıfatıyla katılınmış olup dava
halen devam etmektedir.

8. Oda Onur Kuruluna Disiplin Cezası verilmesi iste-
miyle 3 adet dosya sevk edilmiş, bu dosyalardan; 3
adedi sonuçlandırılmış, bunlardan 2 adedi TMMOB
tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. So-
ruşturması devam eden 1 adet dosya TMMOB
Yüksek Onur Kurulunda mevcuttur.

•••

/ Makina Mühendisleri Odası
Asansör Avan Proje Hazırlama 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. Asansörler hakkında genel bilgiler
2. Asansörlerin başlıca elemanları
3. Asansör kuyusu ve kuyu yerleşim çeşitleri
4. Asansör trafik hesabı
5. Asansör mukavemet hesabı

b. Oda ve konu ile ilgili yönetmelik ve
mevzuatın anlatılması

c. Yazılı sınav:
Eğitimler sonunda en az 20 sorudan oluşun 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:
31.12.1999 tarihi itibarı ile

• Ürettiği projeler Oda tarafından denetlenmiş ya da
kamu kuruluşlarında en az bir yıl süreyle asansör
proje ve uygulama denetlemesi işini yapmış, Oda'ya
kayıtlı, durumlarını belgeleyen ve belge bedelini öde-
yen makina mühendislerine, 31.12.. 1999 tarihine
kadar başvurmaları halinde Oda Yönetim Kurulu ka-
rarı ile Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis
Yetki Belgesi verilir.
Bu madde 01.01.2000 tarihinden itibaren kendili-
ğinden yürürlükten kalkar.



MMO PUL UM

4. Bu esaslar 04.10.1999 tarih ve 1167 no'lu Oda
Yönetim Kurulu karan ile yürürlüğe girmiştir.

•••

/ Makina Mühendisleri Odası
Asansör Mühendisi Yetki Belgesi

Alma Koşullan

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. Asansörler hakkında genel bilgiler
2. Röleve alma ve değerlendirme
3. Makina dairesi tasarımı
4. Metraj listelerinin hazırlanması
5. Asansör montaj usulleri
6. Asansör bakımı
7. 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:
31.12.1999 tarihi itibarı ile

• Ürettiği projeler Oda tarafından denetlenmiş ya da
kamu kuruluşlarında en az bir yıl süreyle Asansör
proje ve uygulama denetlemesi işini yapmış, Oda'ya
kayıtlı, durumlarını belgeleyen ve belge bedelini öde-
yen makina mühendislerine, 31.12.1999 tarihine
kadar başvurmaları halinde Oda Yönetim Kurulu ka-
rarı ile Asansör Mühendisi Yetki Belgesi verilir.

. Bu madde 01.01.2000 tarihinden itibaren kendiliğin-
den yürürlükten kalkar.
4. Bu esaslar 04.10.1999 tarih ve 1168 no'lu Oda
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

• • •

/ Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı

Daha önce 19-20 Kasım 1999 tarihlerinde Kocae-
li'nde yapılması planlanan EİM Kurultayı'nın yaşanan
deprem felaketi sonrası Kocaeli Şube'nin istediği ve
Düzenleme Kurulunun bu yönde aldığı kararın Oda
Yönetim Kurulunca onaylanmasıyla Ankara'da gerçek-
leştirilmesine karar verildi. Kurultay 20 Kasım 1999'da
DSİ Konferans Salonunda yapılacak.

•••
/Teknik Görevliler Eğitimi

1 Ocak 2000 tarihine geçilmesiyle bilgisayar sis-
temlerinde küçük-büyük bir takım problemler yaşana-
cağı ve Odamız tarafından kullanılan yazılımlardan ba-
zılarının ve kullanılan donanımın 2000 uyumlu olmadığı
bilinmektedir. 2000 yılı sorunuyla ilgili teknik görevlile-
rin bilgilendirilmesi ve Şubelerde bu konuyla ilgili yapı-
lacak çalışmalara yön vererek hız kazandırmak amacıyla
3.10.1999 tarihinde Oda Merkezi'nde bir eğitim dü-
zenlenmiştir.

Eğitimde teknik görevlilere;
- 2000 yılı sorunu
- 2000 yılından etkilenecek sistemler
- Envanter formları
- Oda ve Şubelerde yapılması gereken çalışmalar ko-
nularında bilgi verildi.
Katılanlar:
Ersoy BEY Merkez Tek. Gör.
Elif DOĞRUYOL Adana Şb. Tek. Gör.
Erçetin ÖZ Ankara Şb. Tek. Gör.
Barış BİÇER Ankara Şb. Tek. Gör.
Barış KARADAĞ Ankara Şb. Tek. Gör.
Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ Ankara Şb. Tek. Gör.
Mehmet KARTAL Bursa Şb. Muh. GÖr.
Hakan AKIN Bursa Şb. Tek. Gör.
Serhat ONGUNER Denizli Şb. Tek. Gör.
Gurbet ÖRÇEN D.bakır Şb. Tek. Gör.
Mehmet TARHAN D.bakır Şb. Tek. Gör.
Ünal ŞENYURT Edirne Şb. Tek. Gör.
Erhan İNAN Eskişehir Şb. Tek. Gör.
Bekir İNCEBIYIK Gaziantep Şb. Tek. Gör.
Fedai KOÇAK İçel Şb. Tek. Gör.
Devrim EFE İstanbul Şb. Tek. Gör
Orhan ÖZCAN İzmir Şb. Tek. Gör.
Atilla YILDIRIM Kayseri Şb. Şb. Müd.
Mustafa ÖZKAN Kayseri Şb. Bilg. Sor.
Ali Hakan YILDIZ Kütahya Tek. Gör.
Remzi MEN Kocaeli Şb. Tek. Gör
Alpaslan GÜVEN Kocaeli Şb. Tek. Gör.
Hasan GALATALI Konya Şb. Tek. Gör.
Kenan ÜSTÜN Samsun Şb. Tek. Gör.
Mehmet ŞEN Samsun Şb. Bilg. Sor.
Mustafa MACİT Trabzon Şb. Şb. Müd.

•••
• MİEM Kursları Sürüyor!

Odamızın Mesleki İçi Eğitim Merkezi tarafından ve-
rilen "Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis Yetkilendir-
me" ve "Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendir-
me" kursları sürüyor. Talebin yüksek olduğu kurslara
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Eylül ayı içerisinde toplam 137 mühendis katıldı. Eylül
ayındaki kurs tarihleri ve katılımcı sayıları aşağıda veril-
miştir.

LPG
2-3-4 Eylül
9-10-11 Eylül
21-22-23 Eylül
30 Eylül 1-2 Ekim
AİTM
23-24-25-26 Eylül

Merkez
Merkez
Diyarbakır
Merkez

Merkez

24
29
33
31

20

/ LPG ve Uygulamaları Konferansı

İstanbul Şube tarafından düzenlenen konferans 24
Eylül 1999 tarihinde İTÜ Vakfı Sosyal Tesislerinde
gerçekleştirildi. TMMOB'ye bağlı Odalar, üniversiteler,
özel sektör, kamu kuruluşları, belediyeler ve ilgili ba-
kanlıklann temsilcileri tarafından toplam 13 bildirinin
sunulduğu konferansa 150 'ye yakın dinleyici katıldı.
Konferansta sunulan bildiriler bir kitapta toplanarak
üyelerimizin hizmetine sunuldu.

•••
/ Bacagazı Ölçümleri Mühendis El Kitabı

Odamızca basılması düşünülen Bacagaı Ölçümleri
Mühendis El Kitabı için konunun uzmanı teknik görev-
liler 2.10.1999 tarihinde Oda Merkezinde toplandı.
Toplantıya ;

Hüseyin ÖZGÜL
Ercüment ÇERVATOĞLU
Ünal ŞENYURT
Ergun ŞENGÖR
M. Şevkati SÜMER
katıldı.

Merkez
Merkez
Edirne Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.

•••
/Atıksu Arıtma Sistemleri Semineri ve Sergisi

İçel Şube tarafından 22-23 Ekim 1999 tarihinde
gerçekleştirilen seminer ve sergiye oldukça yoğun katı-
lım oldu. Seminere Oda Yönetim Kurulu adına Başkan
Vekili Emin KORAMAZ katıldı.

•••
/ Makina Mühendisleri Odası

Personel Listesi

MERKEZ
Arife KURTOĞLU
Şenol KARACA
Nilgün KARAKÜÇÜK

Oda Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.

Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU
Ersoy BEY
Abdullah GÜNEY
Koksal EKİZ
R. Tuğba ÇITIR
Nermin SÜLEYMANOĞLU
Emine ALTUN
Sevil TOKGÖZ
Özlem DEMİRTON
Mehmet AYDIN
Şehnaz KARACA
Ayten YILDIZ
Muazzez POLAT
Münevver POLAT
Bektaş ÖZÇOLAK
Hüseyin ÖZÇOLAK

İSTANBUL ŞUBE
Onur UYSAL
H. Cahit CENGİZ
Gülderen YAVUZBAŞ
Ü. Nazlı TEMEL
Ayhan AYDIN
Erkan CİVELEK
Tuncay DİLBER
Ali BOYALI
Ufuk AYDEMİR
Selçuk BAYINDIR
M. Savcın TETİK
Devrim EFE
Ali KOCAMAN
Ahmet OĞUR
Aysel YALÇINKAYA
Sevilcan YILMAZ
Emine GÜVEN
Süreyya YILMAZ
Eylem YUMLİ
Esen TOPAL
İsmet YALÇINKAYA
Saadet ÖZEL
Hacer YETER
Ayten ULUDAĞ
Nuray ERHAN
Günay POLAT
Yücel ÖZTÜRK
Kenan KARADAŞ
Basri SARAÇ
Ergin GÜL
Deniz ÖZTÜRK
Ulaş Barış ASAR
Hüseyin KAYMAZ
Deniz ÖZBİLGE
İsmail TURHAN
Tamer ASLAN
Abdurrahman ÖZDEMİR
Hüseyin BİLGİN

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Bilgisayar Sis. Sor.
Muh. Mali İşler Şefi
Muh. Görv.
Büro Şefi
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Basın Yayın Hlk. İl.
Yayın Görv.
Yayın Görv.
Yayın Görv.
Yayın Görv.
Hizmetli
Hizmetli

Prof. Yönet.
Şube Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Sorum.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro/Yayın Görv.
Yayın Görv.
Yayın Görv.
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
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ANKARA ŞUBE
Hüseyin DİNÇER
H. Özünel AYKAÇ
Banş BİÇER
Barış KARADAĞ
Neslihan ŞENOCAK
Mustafa BASKIN
Emrah DEMİREZEN
Dilek ÖZCAN
Füsun HİNDİSTAN
Meltem SÜLÇE
Nurten GÜMÜŞKAYA
Aysun DOĞAN
Zeynep SAHAN
Nazmiye GÜLEÇ
Mehmet GEZER
İsmail ÇELİK
Nergiz UYMAZ
Yusuf GAYRETLİ

İZMİR ŞUBE
Kazım UMDULAR
Nuray BOZOKALFA
Turgay ŞİRVAN
Orhan ÖZCAN
Hüseyin TATUDİLLİLER
Mustafa TAŞP1NAR
M. Şefkati SÜMER
Ülker AKSOYLU
Özcan AVCI
Necmi VARLIK
Niyazi OĞUZ
Nazan SAYAR
Melih YALÇIN
Berkay ERİŞ
Ergun ŞENGÜR
Sungu Koksal ÖZKAN
İsmet USLU
Deniz GÜRBÜZ
İpek METİNOĞLU
Müge YÖRÜK
Burhan UÇAR
Bif AYDOĞDU
Asuman MEMEN
Bayram BEKDEMİR
Himmet LAHNACI
Önder SÖZEN
Sadi GÖDEK

ADANA ŞUBE
Mahmut TEBERİK
Elif DOĞRUYOL
Behçet KAYA
İsmail AĞIN
Elif BAŞDAN
Zeynep EL
Hatice SABIR

Şube Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv
Basın Yayın Hlk. İl.
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

Prof. Yönet.
Prof. Yönet.
Şube Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Sorumlusu
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Basın Yayın Hlk. İl.
Basın Yayın Hlk. İl.
Hizmetli
Hizmetli
Kongre Sek./Söz.
İnsan Kay. Bir. Sor.

Prof. Yönet.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

İpek YURTTAŞ
Mustafa ZORLU

BURSA ŞUBE
Remzi ERİŞLER
C. Serdar SÖNMEZ
Hakan AKİN
Turhan YILDIZ
A. Kenan ÇETİN
Murat KARAKAŞ
Zeki ÖNCÜ
M. Gamze ERTAŞ
Aydın RODOPLU
Metin ŞENGÜN
Tolga YILMAZ
Mehmet KARTAL
Aysun SELEK
Nevriye GÜNGÖR
Nurcan ÇALIŞAN
Pınar HANBARLI
Emel POLAT
Elif TİRE

KOCAELİ
Serhat GİRGİN
A. Bora SEYDİŞEHİRLİ
Alpaslan GÜVEN
Remzi MEN
Tülin TOSUNOGLU
Murat KONUK
Sibel KAHYA ERKUŞ
Nesrin KARATAŞ
Ümran ÖZDEMİR
Nilgün AKSOY
Sevgi GÜLER
Zeynep EL

ESKİŞEHİR ŞUBE
K. Levent GÜLER
Erhan İNAN
Bülent SİVRİ
Ali Hakan YILDIZ
Adem KILINÇ
Dilek CİHAN
Nurcan AZDEMEZ
Filiz ÇANKAYA
Meral BAYDUZ
Mustafa Can KURTÇU
Murat AYDEMİR
Murat YAVAŞ
Hızır ÇAN

DENİZLİ ŞUBE
Fatih YAŞA
Serhat ONGÜNER
Salih Z. KONYALI

Büro Görv.
Hizmetli

Prof. Yönet.
Şube Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Sorumlusu
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

Prof. Yönet.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

Şube Müdürü
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman

Prof. Yönet.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
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Semih GOLCUK
Şahin YÜCE
Ümmü SARI
Renin GÜN
Neriman ÖZ
Fisun TURGUT
Hülya ARAŞ

ZONGULDAK ŞUBE
Dilek UZUN
Nurcan ÜNNÜ
Pelin GENÇ
Emine KAYA
Fatoş UÇAR
Hasan DEMİREZEN
Metin ÇAYLAN
Serkan ODABAŞI
Selahattin SEKME

ANTALYA ŞUBE
Ali BUCAK
Sibel KARA
Erkan ERBEK
Seyran YÜKSEL AY
Ebru ERTÜRK
Gönül ÖZKÖK

GAZİANTEP ŞUBE
Kerem YELEKÇİ
Mehmet TÜMAY
Bekir İNCEBIYIK
Selma BEŞ
Aydın SAHAN

İÇEL ŞUBE
Fedayi KOÇAK
Sabit EFECAN
Ülkay MUTLU

EDİRNE ŞUBE
Ali KARAKAN
Haluk TEKBAŞ
M. Ünal ŞENYURT
Alaaddin KARAGÖZ
Canan CAN
Sibel ŞENTÜRK
Öznur YILMAZ
Özlem ÖZORMAN

KONYA ŞUBE
Hasan GALATALI
Okan GÜNGÖR
Mustafa ERGÜN
Enis ASLAN
Bahri MUTLU

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muhasebe Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman
Ara Tek. Eleman

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Hizmetli

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.

Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.

Prof. Yönetici
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

KAYSERİ ŞUBE
Atilla YILDIRIM
Ali ALBAYRAK
Rahime ÖZTÜRK
Durmuş AKÇAKAYA
Mustafa ÖZKAN
Seyma DAMA
Hüdaverdi ÖZBAŞ

TRABZON ŞUBE
Mustafa MACİT
Bülent ÇELİK
Fatma KILIÇ

SAMSUN ŞUBE
Kenan ÜSTÜN
Fatma KARAÇAM
H. Tuncer CABA
Serdal ÇETİNKAYA
Gökmen ERDEM

DİYARBAKIR ŞUBE
Gurbet ÖRÇEN
Mehmet TARHAN
Ahmet Bülent TETİK
Masum AĞIRMAN
Süreyya KAYA

Şube Müdürü
Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Hizmetli

Şube Müdürü
Muh. Görv.
Büro Görv.

Teknik Görv.
Muh. Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.
Eğt. Mrk. Görv.

Teknik Görv.
Teknik Görv.
Teknik Görv.
Büro Görv.
Büro Görv.

/ Şubelerimiz Yeni Yerlerinde

Kendi binasına kavuşan Şubelerimiz ara-
sına Ankara, Denizli ve İçel Şubelerimiz de
katildi. Şubelerimizin adres ve telefonları;

Ankara Şube

Aksu Sok. No: 9/9-11-12-13 Sıhhiye.
Tel: (312) 430 36 20 - 430 38 99

Faks: (312) 430 36 18
e-posta: ankara@ankara.mmo.org.tr

Denizli Şube

Uçancıbaşı Mah. 561 Sk. No:4/3
Tel: (258) 263 36 38

Faks: (258) 263 88 36
e-posta: denlzli@denizli.mmo.org.tr

İçel Şube

Gazi Mah. 1314 Sk. Şimşek Apt
C Blok - Yenişehir

Tel: (324) 327 38 00
Faks: (324) 326 95 53

e-posta: icel@icel.mmo.org.tr
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ODA ONUR KURULU ÇALIŞMALARI

27.12.1998
4. Çağrılı Toplantı

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Toplantıya Katılanlar:
Hasan AKALİN (asıl)
Muzaffer OVALIER (asıl)
Besim İPLİK (asıl)
Battal KILIÇ (yedek)
Mete YAYOĞLU (yedek)
Ömer MELLİ (yedek)

Alınan Kararlar:
1. Oda Onur Kurulun 24.10.1998 tarih ve Oda Yö-

netim Kurulunun 26.10.1998 tarih ve 492 Sayılı
kararları uyarınca 10071 sicil numaralı Salih ÇA-
KIR'la ilgili soruşturmacı olarak atanan Arife KUR-
TOĞLU tarafından gerekli soruşturma yapılmış
olup, soruşturma ile ilgili evraklar incelenmiştir.
Salih ÇAKIR'ın soruşturma ile ilgili Kanuni süre
içerisinde herhangi bir savunma yapmadığı tesbit
edilmiştir.

2. Salih ÇAKIR'ın TMMOB Makina Mühendisleri
Odası tarafından görevlendirilmediği halde kendisi-
ni Oda yetkilisi gibi tanıtarak Oda antetli kağıtları
kullanıp, çeşitli raporlar düzenlediği, fatura kese-
rek, haksız kazanç sağladığı ve sahtecilik yaptığı
tesbit edildi.

3. Dosya içindeki Salih ÇAKIR tarafından hazırlanan
raporların 1991 yılından başlayıp 1997 yılma ka-
dar çeşitli tarihlerde düzenlediği; bunlardan zaman
aşımı nedeniyle 27 Aralık 1993 yılından sonraki
raporların takibe alınmasının gerektiğine, karar
verildi.

SONUÇ:
Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı 10071 sicil

numaralı Salih ÇAKIR'ın 2 ay süre ile meslekten men
edilmesne ve ekteki gerekçeli kararın Salih ÇAKIR'a ve
ilgili idari mercilere bildirilmesine oy birliği ile KARAR
VERİLDİ.

Bu karar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nun
8 Mayıs 1999 tarih ve 30 no'lu kararıyla oybirli-
ğiyle onaylanmıştır.

-e-

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Toplantıya Katılanlar:
Yavuz BAYÜLKEN (asıl)
Ozan PARLAR (asıl)
Hasan AKALIN (asıl)
Besim İPLİK (asıl)

11.07.1999
7. Çağrılı Toplantı

Battal KILIÇ (yedek)

Alınan Kararlar:
1. Oda Onur Kurulu Oda Genel Merkezinde toplana-

rak Fikret Erdem ile ilgili dosyayı görüştü.
2. 16.05.1999 tarihindeki toplantıda Raportör Ozan

Parlar tarafından Fikret Erdem'den yeni savunma
istenmiş ve de sözü geçen Meclis toplantı tutanağı
istenmişti.
Toplantı tutanağı gönderilmemiş, buna karşın Fik-
ret Erdem yeni savunmasını göndermiştir. Dosya-
daki belgeler incelendiğinde:

a- İstanbul Şube Yöneticileri Ümit Ülgen, Erol Algün,
Tanju Koçak tarafından 3.11.1998 günlü tutanak-
ta "İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet
Bulut'la yapılan görüşmede; Odamızla protokol ol-
masına rağmen projelerin vize için Odamıza niye
gönderilmediği sorulduğunda Başkan Saffet Bulut;
Odamız üyesi Fikret Erdem bizim meclis üyemizdir.
Mecliste verdiği önerge ile projelerin Makina Mü-
hendisleri Odasınca vize edilmemesi doğrultusunda
meclis kararı olduğunu bu yüzden uygulanmadığını
söylediği" belirtilmiştir.

b- Fikret Erdem'in soruşturma nedeniyle verdiği
09.03.1999 tarihli yazılı ifadesinde, Oda vizeleri-
nin kaldırılmasına ilişkin Belediye meclisine veri-
len önergeyi temsil ettiği partinin gurup başkanı
olarak gurup adına verdiğini, meclisteki oylama
sırasında kararın çıkmaması için Oda lehine reyini
kullandığını belirtmekle beraber 09.06.1999 ta-
rihli yazılı beyanında da çekimser oy kullandığını
belirtmektedir.

c- Belediye Başkanlığının 19.03.1999 tarihli 152
sayılı yazısında ise Fikret Erdem'in 21.10.1996 ta-
rihinde Oda vizelerinin kaldırılması veya makul öl-
çülere indirilmesi konusunda önerge verdiği, öner-
ge lehinde oy kullandığı belirtilmektedir,

d- Dosyada mevcut tutanakta ise projelerin Odalar
tarafından vize ettirilmesi mecburiyetinin partililer
ve vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığı, bu
sebeple bu vizelerin kaldırılması için meclise önerge
verilmesi kararlaştırıldığı, bu önergenin altında
Grup Başkanı olarak Fikret Erdem imzasının bu-
lunduğu görülmüştür.

Bu gelişmelere göre: Belediye Başkanı ile görüş-
me yapanların tuttukları tutanaktaki bilgilerin, tuta-
nak tutanların Oda Yöneticileri olması nedeniyle tek
başına kanıt olarak değerlendirilmesi mümkün değilse
de, gerek tutanaktaki iddialar gerek Fikret Erdem'in
imzasına havi önergede vizelerin kaldırılması için
Belediye meclisine başvurulması gerekse Fikret Er-
dem'in kendi beyanlardan Oda Vizesini kaldırılması
yönündeki çalışmalarda Oda menfaatleri yönünde
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hareket etmediği, Oda tarafından Mesleki Denetim
yapılmasının gerekliliği yönünde çaba harcamadığı,
Belediye Meclisindeki oylamada çekimser davrandığı
sübuta ermiştir.

Üye Fikret Erdem'in bu fiili 6235 sayılı Yasanın 26.
maddesinde; "Odalara kayıtlı meslek mensuplarından
bu kanuna aykırı hareketleri görülenlere meslekle ala-
kalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek
suretiyle zarara sebebiyet veren ... meslek şeref ve
haysiyetini muhil durumları tesbit olunanlara" ceza
verileceği şeklindeki kapsam içinde kalmaktadır.

Fikret Erdemin'in 6235 sayılı yasanın kendisine
verdiği görevleri yerine getirmek yerine Oda faaliyet-
lerini engelleyici davranış içine girdiği kanaatına varıl-
mıştır.

KARAR
Yukarıda gerekçeli olarak belirtilen suçu sabit olan

Oda üyesi Fikret Erdem'in; 6235 sayılı Yasanın 26.
maddesi, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 8. madde-
sinin (c) fıkrası uyarınca 72.000.000 TL. para cezası
ile cezalandırılmasına, kararın üyeye tebliğine, dosya-
nın TMMOB Yüksek Onur Kurulu'na sunulmasına,
Yüksek Onur Kurulu tarafından verilecek kararın da
üyeye tebliğine, verilen kararın Yüksek Onur Kuru-
lunca Onanması halinde Onama kararının Odaya bil-
dirildiği tarihten itibaren cezanın yürürlüğe konulma-
sına yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, KARAR
VERİLDİ.

Bu karat, TMMOB Yüksek Onur Kurulu nun
23 Ekim 1999 tarih ve 47 no'lu kararıyla oy-
birliği ile onaylanmıştır.

24.10.1999
8. Çağrılı Toplantı

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Toplantıya Katılanlar:
Muzaffer OVALIER
Ozan PARLAR
Hasan AKALIN
Seçkin ŞİŞMANOĞLU
Ömer MELLİ
Battal KILIÇ
Mete YAYOĞLU

Alınan Kararlar:
Oda Onur Kurulu 3 asil 4'ü yedek olmak üzere 7
üye ile 24.10.1999'da toplandı. Oda Tüzüğünün
33. maddesi uyarınca hazır bulanan asıl üyeler
Muzaffer Ovaller, Ozan Parlar, Hasan Akalın dı-
şında kurulun üye sayısının tamamlanması için ye-
dekler arasından Seçkin Şişmanoğlu'nu raportör
olarak seçmiştir.

2. Oda Merkez Sekreteri tarafından gönderilen
15.10.1999 tarih ve 11/5310 sayılı yazı gereği
ve Onur Kuruluna iletilen bilgiler sonucu Denizlide
faaliyet gösteren Zirve Mühendislik firmasının
32227 Oda Sicil Nolu Makina Mühendisi Nabi
ÖZEK isimli yetkilisinin Denizli Şube teknik gö-
revlisi Serhat Olguner'in imzasını taklit edip, Şu-
benin sahte kaşesini yaptırarak araç projelerini
onayladığı tespit edildi.

3. Oda Merkezi tarafından tüm Şube ve İl Temsilci-
liklerine aşağıda belirtilen duyurular yapılması tav-
siye edilmiştir.
"Büro Tescil Belgesi almış (tesisat, asansör, araç
vb.) tüm SMM'lerin kullandığı evrakların mümkünse
bizzat gönderildiği mercilerde incelenmesi, benzer
sahteciliklerle karşılaşılmaması açısından önemli
olacaktır".

4. Detaylı Gerekçeli karar yazılmasına, KARAR VE-
RİLDİ.

GEREKÇELİ KARAR:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.
Sanıkla ilgili suçlamalara ilişkin belgelerin incelen-

mesine geçildi. Sanığın:
1. Ekli dosyada görüldüğü gibi 000123 nolu "ARAÇ-

LAR İÇİN TEKNİK BELGE'nin Oda tarafından üç
suret ve boş olarak kendisine verildiği, bu belgenin
yetkilisi bulunduğu firma tarafından doldurulduğu,
ancak kontrol ve onay için Odaya getirilmeden, bel-
genin "ONAY' kısmına sahte Oda mührü bastığı,

2. Sahte mührün üzerine sahte imza attığı,
3. Firmanın ekli dosyada detayı verilen 400 adet üç

nüshalık belgeden sadece 92 adedini Oda onayın-
dan geçirdiği, Oda onayından geçirilmeyen 308
adet belgeyi ibraz edemediği görülmüştür.
Bu durumda Oda üyesi Nabi ÖZEK'e 6235 sayılı

yasanın 26. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen
"Oda'dan ihraç" cezası verilmesi gerekirse de, kişinin
ilk defa böyle bir suç işlemesi nedeniyle aynı madde-
nin (ç) fıkrasındaki "15 günden 6 aya kadar serbest
sanat icrasından men'i" kapsamında değerlendirilme-
si uygun görülmüştür. Üyenin yukarıda belirtilen fiili-
nin özellikleri dikkate alınarak 26. maddenin (ç) fık-
rasındaki cezanın tavanı olan 6 (altı) ay süreyle ser-
best sanat icrasından men'i cezası verilmesi uygun
görülmüştür.

SONUÇ
Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı 32227

sicil nolu Nabi Özek'in TMMOB Yüksek Onur Kurulu
tarafından onanması halinde ve tarafına tebliği edil-
diği tarihten başlamak üzere 6 (altı) ay meslekten
men edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yüksek
Onur Kurulu tarafından onanması halinde karar Nabil
Özer ve ilgili idari mercilere bildirilecektir.
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BASIN AÇIKLAMALARI
TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU YASASI SİYASİ BASKILARLA EKSİK ve

YANLIŞ BİR DÜZENLEME İLE OLUŞTURULUYOR!...

BASINA VE KAMUOYUNA 25 Ekim 1999

Türkiye'nin taraf olduğu GATT ve Gümrük Birliği anlaşmalan, Türkiye'de de uluslararası nitelikte, teknik
olarak yeterli, özerk ve kanunla kurulmuş bir akreditasyon sisteminin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu konu
hakkında önce Başbakanlığın, daha sonra da Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda hem özel sektör
hem de kamu kuruluşlarının katılımıyla çok sayıda toplantı yapılmış ve bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan
bilgilerle, uluslararası sisteme uygun Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
teklifi oluşturularak önceki dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınmıştır. Ancak 1996 yılından beri
Mecliste bulunan bu yasa bir türlü çıkarılamamıştır.

Bu süre içerisinde ilk yasa teklifinde öngürüldüğü gibi konseyin bağımsız yapısını oluşturacak genel kurulda
bilimsel ve tarafsız kurumların çoğunlukta bulunmasından rahatsız olan, pastadan daha fazla pay kapmak ve
tüm yetkilere sahip olmak isteyen bazı kesimlerce yasanın çıkarılması engellenmeye çalışılmıştır.

Sonunda TÜRKAK yasa tasansı bugünkü Mecliste gündeme getirilmiş ancak kanun teklifi bu süre içerisinde
komisyonlarda ciddi değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin bazıları, kurulacak konseyin teknik yeteneklerine
ve uluslararası sisteme kabulüne zarar verecek niteliktedir. Yeni tasarıda akreditasyonun en önemli konusu olan,
bir ülkede yapılan ölçümlerin uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlayan izlenebilirlik zinciri ile ilgili bütün ifa-
deler ve tanımlar yasa teklifinden çıkanlmıştır. Bu durum, Konseyin gerçekleştireceği akreditasyonlann güveni-
lirliğine büyük ölçüde zarar verecektir.

Öte yandan, yapılan son değişikliklerle 23 meslek odasını ve 60'a yakın uzmanlık alanını bünyesinde ba-
rındıran Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliğinin (TMMOB) Genel Kurulda temsil edileceği delege sayısı
yalnızca bir'e düşürülerek göstermelik düzeyde bırakılmıştır. Yine bugüne dek bu alanda önemli çalışmalar ya-
parak bilgi, deney ve altyapı birikimine sahip olan ve Uluslararası ölçme sisteminin Türkiye adına yürütücüsü
ve Uluslararası tanınma anlaşmalarını Türkiye adına imzalayan Ulusal Metroloji Enstitüsünü (UME) bünyesinde
bulunduran TÜBiTAK'ın da temsilci sayısının "bir" olarak belirlenmesi, Genel Kurul bileşeninin bilimsellikten,
katılımcılıktan uzak anlayışla hazırlandığının bir başka göstergesidir. Aynca yasa taslağında Konsey Başkanının
Genel Kurul'da seçilmesi öngörülürken, TBMM Komisyonu'nda kabul gören taslakta başkanın Konsey Yöne-
tim Kurulu'nca seçilmesi öngörülerek eşit temsiliyet ve katılımcılık anlayışına aykırı bir düzenlemeye dönüştü-
rülmüştür. Bu da özellikle Meslek Odalarının Konsey çalışmalarına etkin katkı ve katılımının önünde engel
oluşturmaktadır.

Geçici maddelerde, teklif kanunlaştıktan sonra bir yıllık kuruluş dönemi öngürülmekte ve kuruluş çalışma-
larını yürütme yetkisi ve görevi de Türk Standartları Enstitüsüne verilmektedir. Ancak, Türk Standartları Ens-
titüsü, konsey tarafından akredite edilecek laboratuvar ve belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bu
da bu süreçte kurumun kendi kendini akredite etmesinin yolunu açacaktır.

Bu nedenle, konseyin kuruluşuna kadar geçecek olan sürede, görevlerinin ve kuruluş çalışmalarının TSE
tarafından yapılması, bir yandan tarafsızlık ilkesine ters düşecek, diğer yandan da konseyin uluslararası sisteme
kabulünü zorlaştıracaktır. Başka bir geçici maddeyle, TSE bünyesinde faaliyet gösteren Kalite ve Akreditasyon
Milli Konseyi adına teknik hizmet veren personelin konseyde görevlendirilmesi yolu açılmıştır. Bu madde ile
konsey daha kurulmadan ve asıl yöneticileri belirlenmeden kadrolaşmanın önü açılacaktır.

Ülkemizde bazı kurumların baskısıyla, siyasi kadrolaşma ve güç elde etmek amacı ile bi-
limsellikten ve tarafsızlıktan uzak, uluslararası alanda kabul görmeyecek göstermelik bir sis-
temi tanımlayan yasa tasarısının son hali ülkemiz sanayisine yarar değil zarar getirecek, dünya
bankasından alman yüz milyonlarca dolarlık kredinin ve yıllar boyu yapılan çalışmaların boşa
gitmesine neden olacaktır. Bu yanlışların TBMM tarafından farkedilerek çok geç olmadan dü-
zeltilmesi, TÜRKAK yasa tasarısının önceden olduğu gibi bağımsız, bilimsel kurumlar tarafın-
dan ağırlıklı olarak yönetilecek bir akreditasyon konseyinin kurulmasına olanak verecek şekilde
değiştirilmesi gerekmektedir. Başta mühendis ve mimar Milletvekillerini ve tüm Milletvekil-
lerini TÜRKAK yasa tasarısındaki yanlış ve eksiklikleri düzeltmeye ve duyarlı olmaya çağırı-
yoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Mehmet SOĞANCI

Oda Başkanı
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ŞİMDİ SIRA KİMDE ! ! !

TURAN
DURSUN

4 Eylül '90

BAHRİYE
ÜÇOK

6 Ekim '90

MUSA
ANTER

20 Eylül '92

UĞUR
MUMCU

24 Ocak '93

ÇETİN
EMEÇ

7 Mart '90

MUAMMER
AKSOY

31 Ocak '90
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soguf^taş aCtında

'Dürüstçe yaşadım Sen, /(arşıCığında

yüzüm doğan güneşe dönül^öCeceğim

ONAT
KUTLAR

30 Aralık '94

A. TANER
KIŞLALI

21 Ekim '99

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Sümer Sk. 36 /1-A Demirtepe - Ankara

Tel : (312) 231 80 23 - 231 31 59 R t e : (312) 231 31 65 eposta : mmo@mmo.org.tr httpyAfvww.mmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBE

Hüseyin Ağa Mh.
Sakızağacı Sk. No: 16

80080 - istanbul
Tel: (212) 245 03 63

Faks:(212)249 86 74

ANKARA ŞUBE

Sağlık Mh. Aksu Sk.
No: 9/9-11-12-13
Sıhhiye -Ankara

Tel: (312)430 36 20
Faks:(312)430 3618

İZMİR ŞUBE

Atatürk Cad. 422/5-6

35220 - Alsancak/İzmir

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)25211 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
İnönü Bulvarı Yavuz

işmerkezi Kat:5
Düvenönü/ Kayseri

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

ZONGULDAK ŞUBE

Gazipaşa Caddesi
Sümerbank işh. No:17

67000 Zonguldak

Tel: (372) 253 69 64
Faks : (372) 251 89 58

DİYARBAKIR ŞUBE

Lise Cad. 2 Sok.
Aktaş 4 Apt. K: 1 No:3

Diyarbakır
Tel: (412) 224 64 47

Faks:(412)224 64 47

DENİZLİ ŞUBE

Uçancıbaşı Mh. 561 S.
No: 4 Kat: 3

Denizli
Tel: (258) 263 36 38

Faks: (258) 263 88 36

KONYA ŞUBE

Hazım Uluşahin
İş merkezi A Blok
No:120 Konya

Tel: (332) 238 52 70
Faks : (332) 238 52 75

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 iş 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) 326 95 53


