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TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK KURULTAYINA ÇAĞRI

Bir yılı aşkın bir süredir hazırlık çalışmaları ve Odamız
tarafından Sekreterlik hizmetleri yürütülen TMMOB Mü-
hendislik Mimarlık Kurultayı Nisan 2000'de Ankara'da top-
lanıyor.

Bilindiği üzere, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından Ku-
rultay'ın amacı "Mühendislik - Mimarlık alanları ile ilgili ola-
rak dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin, bu gelişmelere
bağlı olarak mühendislik - mimarlık hizmetlerindeki üretim
sistemlerinin, iş süreçlerinin, mühendislik-mimarhk hizmet-
lerinin tanımının, uygulama ve denetim süreçlerindeki ko-
numlarının, mühendis ve mimarların eğitiminin,
TMMOB'nin yasal statüsünün, yapısının, örgütsel tarihinin,
üye bileşiminin, üyelerle ilişkilerinin, hizmet üretiminin
araştırılması ve bu araştırmalar temelinde örgüt misyonu-
nun, yapılanmasının ve politikalarının belirlenmesi" şeklin-
de tanımlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak,
Mühendislik - Mimarlık araştırma projesi
Mühendis - Mimar eğitimi ve akreditasyon
Yasal statü ve mevzuatın taranması
Örgüt birimlerinin hizmet üretimi
Örgüt tarihi
Mesleki denetim
Hizmet ve Ürün belgeleme ve akreditasyon
Üyelerin ekonomik ve sosyal haklan, istihdam durumu
nun belirlenmesi, istihdam durumuna göre mühendis ve
mimarların ücretlerinin, ücret belirleme konumları ile
sosyal güvenlik ve iş güvenliği durumlarının saptanması
Toplum yararı ve etik kuralları
Örgüt misyonu ve yapılanma

başlıklarında yürütülen çalışmalar Kurultay Yürütme Kuru-

lu'nun yönlendirmesi ile belli aşamalara gelmiştir.

Bize göre, kurultay ve kurultay süreci sağlıklı işletilirse,

Kurultay bir yandan TMMOB'nin bugününü tanımlarken.

öte yandan önümüzdeki dönemlere ilişkin TMMOB anlayı-

şının, çalışma tarzının ve örgütlenme hedeflerinin de ipuç-

larını vermiş olacaktır

TMMOB'yi 24. Oda olarak gören tüm anlayışlar redde-

derek, emekten ve halktan yana politikaları birlikte üretme,

birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı ile on plan-

da tutan, TMMOB ve MMO ortamında söz. yetki ve kara-

rın sadece üyesinde olduğunu söyleyen ve çalışma; arında

böylesi bir siyaset tarzını gösteren TMMOB Makina V!I ıhen-

disleri Odasına. Odanın her kademesinde görev ala;I yöne-

ticilerine ve Odanın örgütlü üyelerine şimdi yine önt ı İt bir

görev düşüyor.

TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayının alt .aklık-

larında belirlenmiş konularda söz üzerine söz biriktiğim.

Kurultayın amacına ulaşması için, örgütsel birikimler, -azle

oluşturduğumuz görüşlerimizi Kurultay sekreteryaıl.Cjina

iletelim. Kısa bir süre sonra yapılacak Şube Genel Kurul-

larında kurultay konuları ile ilgili dile getirilecek görüşleri

toplayalım ve kurultaya sunalım.

Biliyoruz ki, TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu

Kurultaya da sahip çıkacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM
I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK

KONGRESİ VE SERGİSİ

Sonuç Bildirgesi
I. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi ülkemizde

ilk kez 3-5 Aralık 1999 tarihleri arasında Makina Mühendis-
leri Odası adına îzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde
İzmir'de, İzmir Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre 22 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş,
Kongre boyunca iki ayrı salonda 14 oturumda 40 adet bildiri
sunulmuştur. Kongre süresince 2 panel, 1 forum, 2 sabah
toplantısı ve 3 adet atelye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kongre boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve
hizmet veren 100'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın temsilci-
liğini yürüten 62 kurum ve kuruluş katılmıştır. Kongreyi 735
adet kayıtlı delege olmak üzere 1000'i aşkın mühendis, teknik
eleman, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri izlemiş, sergi
1500'ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda hidrolik-pnömatik alanında çağdaş bilgi ve
teknolojiye uygun ekonomik çözümler üretmek amacıyla,
mühendis, uzman, danışman, öğretim üyesi ve kuruluşların
bilgi ve deneyim birikimlerini kapsayan bildiriler sunulmuş-
tur.

Panellerde ise, "Hidrolik-Pnömatik Sektörünün Sorun-
ları" ve "Hidrolik-Pnömatik Sektörünün Teknik Eleman
Eğitimi" konulan ilgili Oda, Bakanlık, Dernek, Üniversite,
Sektör Temsilcileri tarafından masaya yatırılmıştır.

Kongrede Düzenleme, Yürütme, Danışma kurulu Temsil-
cileri ile sabah toplantıları gerçekleştirilmiş, "Hidrolik pnö-
matik alanında ortak dilin, terminolojinin oluşturulması",
"Mesleki, teknik, etik yönden sektörün sürekli koordi-
nasyonunun sağlanması" konulan ele alınmış, öneriler ge-
liştirilmiştir.

Bu konuda aynca uygulamalardaki teknolojik yeniliklerin
paylaşılarak geliştirilmesi amacıyla üç farklı konuda atelye
çalışması düzenlenmiştir. Konuları "Pnömatik ile Otomas-
yonda Bilgi İletişim Sistemleri", "Oransal ve Servo Valf
Teknolojisi/Sekonder Kontrol Sistemleri ve Teknolojisi".
"Pnömatik Konum Kontrolü" olan her bir atelye çalışmasına
30'ar kişi katılmıştır.

Kongre sonucunda gerçekleştirilen Kapanış Forumunda
tüm katılımcıların ortak eğilimleriyle aşağıda belirtilen
konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
• Üç gün süreyle gerçekleştirilen bu kongre ve sergi orta-

mında hidrolik pnömatik alanında ürün ve hizmet veren
ilgili tüm kesimler, Oda, Üniversite, Sanayi Kuruluşlan ve
Sivil Toplum Kuruluşlan arasında çok yönlü iletişim or-
tamı yaratılmışır.

• Öncelikle diğer sektörlerde olduğu gibi, hidrolik pnömatik
sektöründe de yaşanan temel sorunlann ülkemizde Ulusal
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikalannın oluşturulma-
masından kaynaklandığı vurgulanmıştır.

• Hidrolik pnömatik sektörünün ürün ve hizmet üretiminde
yerli üretimin, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında
etkinliğinin arttmlması için AR-GE ve yüksek üretim
teknolojisine yönelik yatırımlara destek verilmesi, kamu
yatınmlannda yerli ürün alımlannm da teşviki, ulusal
politika haline getirilmelidir.

• Hidrolik pnömatik sektöründeki yerli ve ithal ürünlerde
standartlaşma ve kalitenin sağlanması için ilgili tüm ke-
simlerin görüş ve önerileri alınarak standart, şartname ve
yönetmeliklerin geliştirilmesi/oluşturulması, uygulanma-
sı gerekmektedir.

• Sektöre yönelik istatistiki bilgiye sağlıklı ulaşılamamak-
tadır. Bu amaca yönelik olarak "sektörel envanter" çalış-
ması, sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlannca ger-
çekleştirilmelidir.

• Mühendislik ve teknik eleman eğitim kalitesinin yüksel-
tilmesi ve eğitim kurumlannın performansının belirlen-
mesi için "eğitimde akreditasyon" gerçekleştirilmelidir.
Hidrolik ve pnömatik dersleri, makina mühendisliği eği-
tim-öğretim programlannda yer almalıdır. Sektörün ge-
reksinim duyduğu nitelik ve nicelikte ara teknik eleman
yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca poli-
tikalar geliştirilmelidir.

• Kongre kapsamında oluşturulan hidrolik pnömatik ala-
nındaki Türkçe yayın envanteri sonuçlandınlarak, sektö-
rün ve eğitim kurumlannın gereksinimlerine yönelik öz-
gün, çeviri, derleme ve süreli yeni yayınlar kazandırılma-
lıdır.

• Mesleki yeterliliğin ve uzmanlığın geliştirilerek mesleki
denetimin sağlanması için sürekli eğitim sistematik hale
getirilmeli, belgelendirilme uygulamaları geliştirilmelidir.
Belgelendirmede izlenebilirlik, katılımcılık, yansızlık il-
keleri temel alınmalıdır. Hidrolik-pnömatik alanında tek-
nik komisyonlann oluşturulması ve çalışmalann yaygın-
laştınlması gerekmektedir. Komisyonlara yeni teknoloji-
lerin yansıtılması, mesleki eğitim etkinliklerinin düzen-
lenmesi görevleri verilmelidir. Meslektaşlarımızın bu ko-
misyonlarda etkin ve üretken yer alabilmeleri için özen-
dirici düzenlemelere gidilmelidir.

• Hidrolik, pnömatik sektöründe dil birliğinin oluşturulması,
mesleki ve ticari etik kurallann yaratılması sürecinin hız-
landınlması ve iletişimde sürekliliğin sağlanması için Ma-
kina Mühendisleri Odası Sekreteryalığında ilgili tüm ke-
simlerin katılımıyla çalışma gruplan oluşturulmalıdır.

• Hidrolik, pnömatik ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı
tüm sektörlerde, tasanmdan üretime uzanan süreçte işçi
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uluslararası standart dışı
uygulamalarla yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Güvenli,
verimli bir üretim ortamının oluşturulması için, İşçi Sağ-
lığı ve İş güvenliğine ilişkin tüm yasal mevzuatın çağdaş
bilgi ve teknolojiye göre düzenlenmesi ve uygulanması
gerekmektedir.

• Hidrolik, pnömatik sektöründe var olan sivil toplum ku-
ruluşları desteklenmeli ve sektörde "birlikte üretme ge-
leneği" yaratılmalıdır.

• Makina Mühendisleri Odasınca oluşturulan bu platformda
aktanlan ve tartışılan bilgiler ile; birlikte üretme ve birlikte
paylaşma anlayışı yaşama geçirilmiştir. İşbirliği ortamı ya-
ratan bu kongre çalışmasının devamlılığı ile iletişimde sü-
rekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle Kongre, 2
yılda bir Makina Mühendisleri Odasınca, sektörle ilgili tüm
kurum ve kuruluşlann, diğer meslek disiplinlerinin de des-
teği alınarak İzmir'de uluslararası katılımlı gerçekleştiril-
meli ve bu etkinlik kurumsallaştınlmalıdır.
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III. TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE
ÇEVRE SEMPOZYUMU

Sempozyum sonuç bildirgesi henüz yayınlanmadı. Fakat
sempozyumun son günü yapılan forumda Sempozyum Dü-
zenleme Kurulu adına şu açıklama yapıldı:

" 1994'te başlayan ve günümüze kadar sürdürülen çalışma-
ların ürünü olan Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempoz-
yumlan'nın dördüncüsü yapılmayacaktır". Olumsuz gibi gö-
rünen bu açıklama aslında basit bir gerçeği ifade ediyordu:
Yapılan Sempozyumlar amacına ulaşmıştı. Çünkü; I. Sem-
pozyumda, Sempozyum konusu aşağıdaki biçimde duyurul-
muştu:

"Trakya'da yaşanmaya başlayan
1) Çarpık sanayileşmeyi,
2) Tarımsal alanların tahribini,
3) Çarpık kentleşmeyi,
4) Nüfus artışını ve göçünü,
5) Çevrenin kirletilmesini

konu edinir."
Amaç ise: "Sempozyum, Trakya'da girilen sanayileşme

sürecinin hemen başlarında:
1) Çarpık sanayileşme olarak tanımlanan genel sürecin yaşan-

maması için alınması gereken önlemleri netleştirmeyi;
2) Uzman kişi ve kuruluşların bu netleştirme sürecine katıl-

malarını;
3) Trakya'nın genel bir ekonomik envanterinin yapılmasını;
4) Trakya'nın geleceğine ilişkin projeksiyonlarda bulunul-

masını;
5) Yaşanmakta olan ve yaşanacak olan bu sürece ilişkin ola-

rak karar verme durumunda olan tüm kurumların uyarıl-
masını ve bilgilendirilmesini;

6) Halkın yaşanan sürece ilişkin bilgilendirilmesini;
7) Üniversite ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere sü-

rece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm örgütlerle
işbirliği koşullarının geliştirilmesini amaçlar." biçiminde
ifade edilmişti.
Yapılan üç sempozyum sonunda üçüncüsü ile birlikte

toplam 1200 sayfayı geçen ve Trakya için tartışmasız bir baş-
vuru kitabı niteliğini kazanan Bildiri Kitapları oluştu. Sem-
pozyumların Danışmanlar Kurulu kendi içinde süreklilik ka-
zandı ve uzmanlar arasında kendiliğinden bir koordinasyon
merkezi işlevini gördü.

Halkın ve sivil toplum örgütlerinin konu üzerine duyarlı-
lığı artti; bu duyarlılık yer yer günlük yaşama müdahale eden
etkinliklere, eylemlere, toplu dava açmalara dönüştü.

IH. Sempozyumun Trakya'daki üç ilin valilikleri başta ol-
mak üzere, ilgili birçok kuruluşun desteği ile yapıldı ve muh-
temelen en geniş destekleyen kuruluş listesine sahip oldu.

Sempozyum açılışında Çevre Bakanlığı ile Trakya Üniver-
sitesi arasında Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Protokolü
imzalandı.

Ve Sempozyum konulan ile ilgili olarak Trakyadaki tüm
toplantılarda çözüm olarak öne sürülen Bölgesel Plan konu-
sunda kalıcı bir organizasyonun adımlan atıldı. Trakya Üni-
versitesi Rektörlüğünce Edime Şubemize gönderilen yazı aşa-
ğıdaki cümleleri içeriyordu: "Trakya Üniversitesi Senatosunca
23 Haziran 1999 tarihinde Trakya Bölgesel Plan Eşgüdüm
Uygulama Araştınna Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı,
bölgesel çevre eylem planı hazırlamak, Trakya (Edirne, Kırk-

lareli, Tekirdağ illeri) sektörel envanterini çıkarmak, bölgenin
sosyal, kültürel, ekonomik durumunu tespit etmek, bölgesel
plan hazırlanmasına katkısı olacak kişi kurum kuruluşlar
arasında eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunmaktır.

Yönetmelik gereği Merkezin Danışma Kurulunda temsil
edilmek üzere bir üye belirlenmesini takdirlerinize sunarım...."

Makina Mühendisleri Odası olarak, görevini yapmış ve
amaçlarına ulaşmış bir örgüt olarak artık rahatlıkla ve gururla
söyleyebiliyoruz: Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempoz-
yumlannın dördüncüsü olmayacak. Bir süreç; hazırlık, ikna
etme ve organize olma süreci bitti. Şimdi yeni bir süreç başlı-
yor: Bölgesel Plan hazırlama ve uygulama süreci. Kimsenin
şüphesi olmasın Makina Mühendisleri Odası'nın küçük ama
etkin bir şubesi olarak Edirne Şubesi, bu süreçte de üztrine
düşenleri yerine getirecek. Yani sözlerimizden hiç kimse "ya-
pabileceğimiz her şey bitti, köşemize çekiliyoruz" anlamını
çıkarmasın; bu konuda her şey şimdi başlıyor.

SANAYİ KONGRESİ 99

Geleneksel olarak iki yılda bir TMMOB adına yapılan Sa-
nayi Kongresi bu kez yeni bir yüzyılın eşiğinde yapılıyor.
Kongre gündeminde bilim, teknoloji ve sanayileşme alanla-
nnda 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Doğru neyi devrettiğimiz ve
yeni yüzyılda ne yapmamız gerektiği konulan yer alıyor.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile üretim artışı 20.
Yüzyılda diğer yüzyıllarda kıyaslanamayacak kadar hızlı oldu.
Bilim ve teknoloji iç içe geçti. Teknoloji üretiminin, teknolo-
jik yeteneğin yükseltilmesinin baş aktörlerinden biri olan
mühendisler sona ermekte olan yüzyılda ön plana çıkan bir
meslek topluluğu oldu. Mühendislerin ve mimarların örgütü
olmamız nedeniyle de Sanayi Kongresi '99 ana başlık olarak
"Mühendisler ve Sanayileşme" adını taşıyor.

Tarih sahnesinde belirdiğinden bu yana mühendislerin iş
süreçlerindeki yerleri ve sınıfsal konumlan ve bu konumlar-
daki değişikliklerin incelenmesi bu Kongrenin alt başlıkların-
dan birisi olacaktır.

Daha önceki etkinliklerimiz arasında yer alan Gümrük
Birliği çerçevesinde incelenen Sanayi Sektörlerimiz bu kez 21.
Yüzyıla Doğru yeniden irdelenecek, gelecekte karşılaşacağı-
mız Teknolojik Yenilikler ve bu yeniliklerin etkileri tanım-
lanmaya çalışılacak ve 21. Yüzyıla Doğru Teknolojide Deği-
şim ve Sanayi Politikaları tartışılacaktır.

Kongre kapsamında Makina Mühendisleri Odasının uzun
bir çalışması sonucunda elde edilen GAP Bölgesi Sanayi En-
vanteri de sunulacaktır.

Kongre sonunda bir forum düzenlenerek Mühendisler ve
Sanayileşme konusunda görüşlerin ve önerilerin genel bir de-
ğerlendirilmesi yapılacaktır.

Ulusal bilim, teknoloji ve sanayileşme politikalarının be-
lirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yalnızca mühendislerin varlık
nedenlerinin perçinlenmesi için değil, halkımızın refah düze-
yinin yükselebilmesi için de en önemli hedeftir. TMMOB bu
hedefin gerçekleştirilmesi için kamuoyunun bilgilendirilme-
sini ve sanayileşme alanında siyasal iradenin oluşturulmasını;
etkinliklerinin ana eksenlerinden biri olarak görmektedir.

Sanayi Kongresi '99 bu amaca hizmet etmek için tasar-
lanmıştır. Ancak biliyoruz ki, ülkenin gelişiminde en önemli
yapıtaşlanndan olan mühendisleri yok sayarak ülkeyi yöne-
tenler, sanayileşme için verilen önemli ipuçlarını bu kez de
dikkate almayacaklardır.
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ODADAN HABERLER
/ 2 Eylül 1999 Tarihi, 23804 Sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan "3030 Sayılı Kanun
Kapsamı Dışında Kalan Belediyelerin Tip

İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik" Hakkında Makina Mü-

hendisleri Odası'nm Değişiklik Görüşleri

Değişiklik Önerisi 1.
Tanımları kapsayan Madde 13'ün 28. bendinin aşa-

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
28 Fenni Mesul (Teknik Uygulama Sorumlusu-TUS)

Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının
yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hü-
kümleri, Türk Standartları, teknik şartnameler, 11/1/
1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete'de yayımla-
nan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Fen, sanat ve
sağlık kurallarına uygun olarak düzenlenen ruhsat eki
projelerine göre gerçekleştirilmesinde ilgili idarelere
karşı sorumlu olan TMMOB'ne bağlı ilgili meslek
odasına kayıtlı mimarlar ve mühendislerdir.

Gerekçe 1.
Yönetmelikte bütünsellik sağlanması ve sicil kayıtla-

rının TMMOB'ne bağlı ilgili meslek odasınca tutulacak
olması nedeniyle anılan meslek mensubunun ilgili mes-
lek odasına kayıtlı mühendisler ve mimarlar olması
önerilmektedir.

Değişiklik Önerisi 2.
Madde 28'in 2. Paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmelidir.
"Madde 45: Bina girişine göre kat adedi (giriş

dahil), giriş katının altında veya üstünde 4'den
fazla olan konut tipi binalarda, giriş katından baş-
lamak ve varsa bodrum kata da inmek koşuluyla kulla-
nılan tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zo-
runludur. Bodrum katında otopark olan binalarda, oto-
park katı giriş olarak kabul edilir.

İskan edilebilir kat adedi 3 den fazla olan umumi bi-
nalarda, giriş katından başlamak ve varsa bodrum kata
da inmek koşuluyla kullanılan tüm katlara hizmet veren
asansör yapılması zorunludur.

Gerekçe 2.
İskan edilebilir kat adedi 3'den fazla olan konut tipi

binalarda asansör yapımını zorunlu tutmanın fonksiyo-
nel olmayacağı, ruhsat alındıktan sonra işletme ve ba-
kım giderleri nedeniyle çoğu binada asansörlerin kulla-
nılmayacağı ve yatırımın atıl kalacağı düşüncesiyle söz
konusu değişiklik önerilmiştir.

Değişiklik Önerisi 3.
Madde 29'da "şönt baca yapılamaz cümlesi aşağıdaki

şekilde düzenlenmelidir.
Adi şönt baca yapılamaz.

Gerekçe 3.
Türk standartları Enstitüsü standartlarına uygunluk

sağlanması açısından.
Değişiklik Önerisi 4.
Madde 29'un (Eski yönetmeliğin baca yapma koşul-

ları ile ilgili 47. Maddesi) son paragrafı olarak aşağıdaki
bendin ilave edilmesini önermekteyiz.

d) İnşaat ruhsatında ısıtma cinsi sobalı olarak belirti-
len binaların, yapı kullanma izni aşamasında binada kat
kaloriferi boruları görünmesi halinde, kat kaloriferi pro-
jesi ilgili makama onaylattırılmadan yapı kullanma izni
verilmez.

Gerekçe 4.
Mevcut uygulamada, sobalı olarak tanımlanan çoğu

binaya, projesiz ve denetimsiz bir şekilde kat kaloriferi
tesisatı ilave edilmektedir. Projesiz ve denetimsiz olarak
yapılan bu işlerde, fonksiyonellik, emniyet, verimlilik,
standartlara uygunluk vb. teknik esaslar göz önüne
alınmamakta kamunun can ve mal güvenliği tehlikeye
atılmaktadır.

Değişiklik Önerisi 5.
Madde 31'in a bendinin aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmesini önermekteyiz.
"a) Konut tipi binalarda 2 m3'den küçük olmamak

üzere, beher daire başına en az 500 litre, beher yangın
dolabı başına en az 500 litre su hacmine sahip ortak su
deposu bulundurmak zorunludur. Umumi binalarda ve
yüksek katlı binalarda su deposu hacmi, yapının kullan-
ma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme
sistemi vb. kriterler göz önüne alınarak ilgii ulusal ve
uluslararası standartlara göre tesisat projesi tarafından
hesaplanan değerin altında olamaz.

Gerekçe 5.
Su deposu hacminin, yapının kullanım amacı, günlük

su ihtiyacı ve yangın suyu ihtiyacına göre belirlenmesi
doğru bir yaklaşım olacaktır. Yönetmelikte su deposu
hacimleri yapı inşaat alanı esas alınarak oldukça büyük
tutulmuştur. Bu durum yatırım maliyetini büyük oranda
artıracaktır. Diğer yandan kullanılamayacak ölçüde çok
miktarda suyun depolarda bekletilmesi, süreç içerisinde
içinde insan sağlığına zarar verecek bakterilerin üreme-
sine neden olabilecektir.

Değişiklik Önerisi 6.
Madde 34'ün c) bendinin aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmesini önermekteyiz.
c) Mekanik Tesisat Projesi; mimari projeye uygun

olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, öl-
çekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirle-
nen, sıhhi tesisat, kalorifer, ısıtma-havalandırma -
iklimlendirme, soğuk hava, ısı yalıtım, arıtma,
atıksu, artıksu, kanalizasyon, filtrasyon, bio-medikal,



WIMO BÜLTENİ

havuz, kızgın su, kızgın yağ, buhar, basınçlı su,
basınçlı hava, mutfak, çamaşırhane, doğal gaz,
LPG, sıvı yakıt, rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal
enerjisi, kojenerasyon, çöp, yürüyen merdivenler
ve diğer mekanik tesisat projeleri ile elektrik mü-
hendisleriyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir.
İdare yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli
olanları ister.

Gerekçe 6.
Tesisat mühendisliği hizmetlerinin tamamının me-

tinde yer alması yoruma yer vermeyecek şekilde İdare-
lerin ve meslekdaşlarımızın işini kolaylaştıracaktır. Ayrı-
ca uluslararası literatüre uygunluk açısından "mekanik
tesisat" tanımının kullanılması daha doğru olacaktır.

Değişiklik Önerisi 7.
Yönetmeliğin 35'nci maddesinde fenni mesuliyet

alabilme sınırlamasının yapıldığı paragrafın aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmesini önermekteyiz.

Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde
ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet
üstlenilebilmesi için ilgili İdarenin uygun görmesi ve yapı
yeri ile ikametgah arasındaki mesafenin en fazla 200
km olması gerekir. Fenni mesul aynı anda ilgili
meslek odasınca belirlenen TUS kontenjan pua-
nını aşacak şekilde fenni mesuliyet üstlenmez.
Bunun denetimi için bitiminde hazırlayacağı "İş
Bitirme Belgesi"ni ilgili odaya ibraz eder ve bu
belge karşılığında alınacak olan "Yapı Kullanma
İzin Belgesi'nin birer örneği İdare tarafından
TMMOB'ne bağlı ilgili meslek odasına da gön-
derilir.

Gerekçe 7.
a) Burada yapı sadece sayı ile sinırlandınlmış, yapının

cinsi, yapının büyüklüğü, yapının cinsi (sınıfı), yapıya
yönelik verilecek hizmetler gibi fenni mesulün söz ko-
nusu yapı için harcadığı emeğe esas olan kriterler gö-
zardı edilmiştir. Örneğin 250 m2'lik bir konut ile 10000
m2'lik entegre bir hastane eşdeğer tutulmaktadır. Yine
aynı binada farklı mühendislik ve mimarlık disiplinleri-
nin vereceği fenni mesuliyet hizmetlerinin yoğunluğu
da farklı düzeylerdedir. Bu nedenlerde yukandaki kri-
terleri göz önüne alarak bir fenni mesulün aynı anda ne
kadar fenni mesuliyet üstlenebileceği ilgili odalar tara-
fından belirlenmelidir.

b) Bir fenni mesul aynı ^nda birden fazla İdarenin yetki
alanlarında fenni mesuliyet üstlenebilmektedir. Fenni
mesullerin sicillerinin sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi,
üyelerin iş tutumu ve mesleki performanslannın takip
edilmesi, mesleğin ve meslekdaşın gelişimi ve korun-
ması mesleğin kamu yaranna icra edilmesinin sağlana-
bilmesi için fenni mesullerin iş sürecinde ve iş bitiminde
doğrudan odası ile ilişkiye geçmesi doğru olacaktır. Bu
nedenle fenni mesullerin iş bitiminde yapının projeleri-
ne, fen ve sağlık kurallanna uygun olarak yapılıp yapıl-
madığını belirten raporların yer alacağı "İş Bitirme Bel-
gesi"™ ilgili odaya ibraz etmesi önerilmektedir.

Değişiklik Önerisi 8.
Yönetmeliğin 35'nci maddesinin sicille ilgili bölümü-

nün ilk paragrafının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini
önermekteyiz.

Sicil
Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca,

fenni mesullerin hazırlayacakları iş bitirme bel-
geleri ve ilgili İdarelerden meslek odalarına
ulaştırılacak yapı kullanma izin belgeliri suret-
leri dikkate alınarak tutulur ve yeni bir fenni mesuliyet
üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır.

Gerekçe 8.
7 nolu değişiklik önergesi nedeni ile sicille ilgili pa-

ragraf yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklik Önerisi 9.
Yönetmeliğin Yapı Kullanma İzni ile ilgili 41'nci ma-

desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini öner
mekteyiz.

"Yapı Kullanma İzni
Madde 64- Yapı tamamlandığında tannanının veya

kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında
bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını ve
ren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu
iznin alınması için ilgili İdareye yapılan başvuru dilekçesi
ekinde, proje müelliflerinin ve fenni musüllerin, yapının
projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapı-
lıp yapılmadığını belirten ve üzerinde TMMOB'ne
bağlı ilgili meslek odasınca sicil kaydı yapıldığı
ibaresi bulunan iş bitirme belgesi yer alır.

Gerekçe 9.
7 nolu değişiklik önergesi nedeni ile sicille ilgili pa-

ragraf yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklik Önerisi 10.
Yönetmeliğin 35'nci maddesinde yer alan aşağıdaki

paragrafın tamamen kaldırılmasını önermekteyiz.
"Ancak, İmar Kanununun 38 inci maddesinde sayılan

mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan
fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

Gerekçe 10.
Gelişmiş ülkelerde, yapıda can ve mal güvenliğinin

sağlanması, plansız, kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmanın
önüne geçilmesi, ülke kaynaklannın ekonomik ve verimli
kullanılması, çağdaş norm ve standartlarda yapı üretil-
mesi için yapıların proje, uygulama ve denetim hizmetle-
rinde görev alacak mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rında bile sadece üniversite diploması yeterli sayılmaya-
rak, bu konularda hizmet vereceklerin mesleki bilgi, de-
neyim ve donanımlarına bakılmakta uzmanlık belgesine
haiz olmayanlar söz konusu hizmetleri verememektedir-
ler. Mühendis, mimar ve şehir plancıları dışında fen
adamlarının fenni mesuliyet üstlenmesi bilimsel bir yakla-
şım olmayıp ülke ve kamu çıkarlarına zarar verecek, hal-
kın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edecektir.
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• Yapı Denetimi Kanun Tasansı Hakkında
Makina Mühendisleri Odası Görüşleri

1. Yasada yapıları denetlemekle yetkilendirilen
Yapı Denetim Kuruluşlarının yapıların dene-
timinden sorumlu oldukları belirtildiği halde
bu sorumluluğun yerine getirilmediği durumda
yaptırımın nasıl olacağı ve oluşacak zararın
nasıl tazmin edileceği belirtilmemiş. Bu ha-
liyle yetki belgesinin iptalinden başka bir
yaptırım görünmüyor. Ayrıca yetki veren ku-
rumun da sorumluluğu olması ve tanımlan-
ması gerekir. Burada bakanlık devlet adına
yetki dağıtmaktadır. Dolayısıyla uygulamadan
doğacak bir hatanın doğrudan siyasi sorum-
lusu olacaktır. Fakat bu sorumluluk zararın
tazmin edilmesi safhasında yine "devlet yara-
ları sarar" söyleminde kalabilir.

2. Denetim Kuruluşlarının denetim sorumluluğu-
nun iki yönden belgelenmesi ve garanti altına
alınması gerekir. Birincisi o denetimi yapacak
teknik yeterliliğinin olması, ikincisi böyle bir
işi yapmaya ne kadar yeterli olursa olsun
yapılan bir hatanın ekonomik olarak tazmin
edileceği garantisinin verilmesi. Dolayısıyla
böyle bir kuruluşun iki adet belgesi olması
gerekir.
2.1. Bünyesinde bulunan mimar ya da mü-
hendisin eğitimi ve tecrübesine göre alacağı
yeterlilik belgesi.
2.2. Bu belge ve diğer çalışmaları da gözö-
nüne alındığında yaptıracağı mesleki so-
rumluluk sigortası.
Yeterlilik belgesi TMMOB'ye bağlı ilgili
Odalar tarafından verilmelidir. Bu konuda
bir çok Oda tarafından bir süredir üzerinde
çalışılan mesleki akreditasyon ve belgelen-
dirme süratle yürürlüğe girmelidir. Ve bu
yasada yer almalıdır. Mesleki sorumluluk
sigortası ise üzerinde çalışıldığı belirtilen
sigorta yasası ile yürürlüğe sokulmalıdır ve
bu yasada yer alarak sigorta şirketinin yü-
kümlülükleri ile bu denetim mekanizmasının
neresinde yer alacağı net olarak belirtilme-
lidir.

3. Denetleme kurumlarının Bakanlık tarafından
yetki belgesi ile yetkilendirilmesi yukarıda
sözü edilen iki adet belgelendirmeden sonra
gereksiz bir bürokrasi olarak görülmektedir.
Ayrıca bu yetkilendirmelerin denetimleri de
sonuç olarak bakanlık bünyesinde olduğu
için siyasi amaçlı kullanılabilir. Ayrıca mes-
leki ve ekonomik yeterliliği iki ayrı kurum
tarafından belgelendirilmiş bir kurumun
devletten bir belge daha alması asıl gerekli
olan diğer iki belgeyi geçersiz kılabilir.

4. Yasada "Bakanlığın yeterli gördüğü kurumlar
kapsam dışında bırakılır" denilmektedir. Böyle
bir kararı Bakanlığın nasıl vereceği belli ol-
madığı için bünyesinde kontrol birimi bulunan
kamu kuruluşlarının doğrudan yasadan muaf
tutulması bu tür binaların yeterince denet-
lenmemesine yol açacaktır.

5. Anlaşmazlıklarda Yapı Denetim Komisyonu-
nun aldığı kararın kesin olduğunun belirtil-
mesi, anlaşmazlıklarda hukuk sürecinin önünü
tıkayacaktır.

6. Ayrıca buna benzer bir mekanizma proje sü-
recini de kapsamalıdır. Zaten hemen hemen
hiç bir sorumluluğu bulunmayan proje müel-
lifleri böyle bir yasayla iyice sorumluluktan
kurtulmuş olacaklardır. Bu durumda asıl olan
imalat olduğu için proje önemi ve kalitesi
düşecektir.

Not: Yukarıda açıklanmaya çalışılan mantık
kabul gördüğünde mevcut yasa taslağı yeni-
den ele alınarak madde madde düzenlenebi-
lecektir.

/ Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM)

ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

KURSUN TARİHİ

07-08-09 Ekim

14-15-16 Ekim

21-22-23 Ekim

29-30-31 Ekim

04-05-06 Kasım

11-12-13 Kasım

11-12-13 Kasım

18-19-20 Kasım

18-19-20 Kasım

20-21-22 Kasım

23-24-25 Kasım

25-26-27 Kasım

25-26-27 Kasım

YERİ

Oda Merkezi

Oda Merkezi

içel Şube

istanbul Şube

Oda Merkezi

Oda Merkezi

İstanbul Şube

Oda Merkezi

Antalya Şube

Trabzon Şube

Kocaeli Şube

İzmir Şube

İstanbul Şube

KATILIMCISI SAYISI

33

32

43

41

33

35

45

33

47

17

25

33

49

A.İ.T.M. MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

21-24 Ekim

25-28 Kasım

Denizli Şube

Oda Merkezi

24

3
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/ 37. Dönemde Alınan
Gayrimenkuller

Şube

Zonguldak-Bartn İl Tem.

İçel

Eskişehir-Afyon İl Tem.

Kayseri

Samsun

Konya

Trabzon

Diyarbakır

Ankara

Kayseri-Erzincan İl Tem.

Diyarbakır-Malatya İl Tem.

Karar No

101

331

593

532

862

1087

647

1043

1295

1056

1137

1202

1294

Tarih

11.05.1998

07.09.1998

26.12.1998

23.11.1998

10.05.1999

06.09.1999

01.02.1999

09.08.1999

29.11.1999

16.08.1999

27.9.1999

11.10.1999

29.11.1999

• Geleneksel Geceler

Odamız kuruluş yıldönümü nedeniyle Şubelerimiz
tarafından düzenlenen ve mühendislikte 25, 40, 50
yılını dolduran üyelerimize plaketlerin verildiği gele-
neksel gecelerin tarihleri aşağıda çıkanlmıştır.

Gaziantep

İstanbul
Edirne
Eskişehir
Samsun
Ankara
Konya

Adana
Antalya
Bursa
Denizli
İzmir
Kayseri

19.11.1999

26.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
03.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999

18.12.1999
24.12.1999

/ TMMOB Türkiye II. Enerji Sempozyumu

II. Türkiye Enerji Sempozyumu 22-24 Kasım
1999 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Sem-
pozyumda "Türkiye'de Enerji Sektöründe Politika
Bildirimleri, Uygulamalar ve Sonuçlar", "Enerji
Kaynaklan ve İthalat Bağımlılığı", "Uluslararası

Politikalar ve Enerji Planlaması", "Enerji Sektörün-
de Teknoloji, Ulaştırma Politikaları ve Kamu Ör-
gütlenmesi", "Enerjiden Kaynaklı Çevre Sorunları"
başlıklı 5 oturum ve "2000'li Yıllarda Ulusal Enerji
Politikaları" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Enerji Kaynakları ve İthalat Bağımlılığı oturumu
Odamız Başkan Vekili Emin KORAMAZ tarafından
yönetildi. Ayrıca aynı oturumda Oda adına Oğuz
TÜRKYILMAZ tarafından "Türkiye'nin Doğalgaz
Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilme-
si" başlıklı bir bildiri sunuldu.

/ Şube Genel Kurul Tarihleri

2000 yılı çoğunluklu ve çoğunluksuz Şube genel
kurul tarihleri Oda yönetim kurulunun 1293 sayılı
kararıyla aşağıdaki şekilde belirlendi.

ŞUBELER

Eskişehir

Zonguldak

İstanbul

Ankara

G.antep

İçel

Konya

Kayseri

Trabzon

Samsun

Bursa

İzmir

Adana

Kocaeli

Antalya

D.bakır

Denizli

Edirne

ÇOĞUNLUKLU

14 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

15-16 Ocak

21 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

ÇOĞUNLUKSUZ

15-16 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

22-23 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

29-30 Ocak

• 68'den 99'a Mühendisler Gecesi

İstanbul Şube tarafından 12 Kasım 1999 tari-
hinde gerçekleştirilen ve eski şube yöneticilerinin
bir araya getirilerek plaket verildiği anlamlı geceye
Oda Yönetim Kurulu'ndan Başkan Vekili Emin
KORAMAZ katıldı.

Ayrıca 1968-1999 yılları arasında yöneticilik
yapanların ve şube etkinliklerinin tanıtıldığı bir an-
daç yayınlanarak üyelerin kullanımına sunuldu.
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BİRLİK HİSSESİ ÖDENTİ ÇİZELGESİ
(31 Ekim 1999 tarihi itibariyle)

ODALAR

Çevre M.O.

Elektrik M.O.

Fizik M.O

Gemi M.O.

Gemi Mak. İşi. M.O.
Gıda M.O.

Har. ve Kad. M.O.
İç Mimarlar O.

İnşaat M.O.
Jeofizik M.O.

Jeoloji M.O.

Kimya M.O.
Maden M.O.

Makina M.O.
Metalürji M.O.

Meteoloji M.O.
Mimarlar O.

Orman M.O.

Petrol M.O.

Peyzaj Mim.O.

Şehir PI.M.M.O.

Tekstil M.O.

Ziraat M.O.
TOPLAM

GEÇMİŞ DÖNEM

BORCU

151.000.000

-54.006.000

0

0

58.902.010
0

0
0

5.645.309.000
-316.000

0

2.293.653.000

129.485.400

750.300.000
124.714.600

0
3.642.689.350

0
0

0

799.496.000

49.836.900

0
13.591.064.260

1999 YIU BİRLİK

HİSSESİ

609.153.000
10.616.686.000

322.574.000

479.023.000

252.301.000
220.173.000

2.823.766.000
168.693.000

19.061.425.000
664.959.000

2.214.426.000

3.287.201.000

1.992.928.000

25.306.416.000
1.242.438.000

99.593.000
14.801.843.000

1.715.892.000
195.420.000

338.050.000

1.342.971.000

373.465.000

2.269.340.000
90.398.736.000

AYUK ODEMES

GEREKEN

50.762.750
880.223.333

26.881.167

39.918.583

21.025.083
18.347.750

235.313.833

14.057.750

1.558.452.083
55.386.917

184.535.500

273.933.417

166.077.333

2.108.868.000
103.536.500

8.299.417
1.233.486.917

142.991.000
16.285.000

28.170.833

111.914.250

31.122.083

189.111.667
7.528.701.167

TOPLAM

ÖDEME

346.339.250

3.880.000.000

130.000.000

279.595.000
260.000.000
184.000.000

1.882.510.666
85.000.000

1.900.000.000
387.500.000

1.308.650.000

1.600.000.000 .
1.294.679.234

13.884.893.000
1.056.543.100

99.593.000
7.630.068.300

862.000.000
204.660.000

20.000.000

200.000.000

49.836.900

1.323.781.667
38.869.650.117

EKİM '99

BORCU

160.000.000

2.281.563.333

58.168.167

-164.917

-53.922.407
-55.565.750

-235.313.833

13.404.250

14.864.473.583
208.417.

-16.901.500

2.611.186.917

-2.652.501

1.774.983.000
-207.073.000
-41.497.083

4.647.029.467

138.937.000
-90.665.000

177.195.833

1.382.895.750

217.854.583

0
27.624.144.310

Odamızın 30 Kasım 1999 tarihi itibariyle TMMOB'ne ödenti borcu bulunmamaktadır.

••• •••
/ Kamu Emekçileri Yine Alanlardaydı! / İstanbul Şube Konferansları

Hükümetin IMF'in direktifleri doğrultusunda İstanbul Şube tarafından meslek alanlarımıza yönelik
hazırladığı 2000 yılı bütçesini ve bu bütçede olarak verilen konferanslar sürüyor. Dönem içerisinde
kamu çalışanlarına verilmesi öngörülen %15 • Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon
zammı protesto eden kamu emekçileri yine • Yapıda Yalıtım
alanlara indi. t Havuz

Ankara çapındaki ilk eylem 20 Kasım da ger- • Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler
çekleştirildi. Sıhhiye'den Tandoğan'a yürünen ve • lklimlendirme Sistemleri
yaklaşık 2000 kişinin katıldığı mitingde Odamız da • LPG ve Uygulamaları
yerini aldı. konferanslarını gerçekleştiren Şube 27-28 Kasım

4 Kasım 1999 tarihindeyse bu kez Türkiye'nin 1999 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4-5 Aralık
dört bir yanından gelen yaklaşık 20.000-25.000 1999 tarihlerinde Plastik Malzemeler ve Teknolojileri
emekçinin katıldığı bir miting gerçekleştirildi. Hi- Konferanslarını yaptı,
podrom'dan Sıhhiye'ye yürünen miting oldukça Konusunda uzman kişilerin katıldığı ve en son tek-
coşkulu geçti. Bu mitingde de Odamız TMMOB nolojik gelişmelerin aktarıldığı konferansların kitapları
pankartıyla alanda yerini aldı. basılarak üyelerimizin hizmetine sunuldu.



ÎMC BÜLTENİ

ODA YAYINLARI

Yayın
No

210

211
212
213
214
215

216
217
218

219
220

221
222

223
224
225
226
227

İLK BASIMI YAPILAN KİTAPLAR
Kitabın Adı

Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Konferası
Bildiriler Kitabı
KOBİ El Kitabı
Tüzük ve Yönetmelikler
Yapıda Yalıtım Konferansı Bildiriler Kitabı
Havuz Konferansı Bildiriler Kitabı
Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki
Gelişmeler ve Türkiye'deki Uygulamaları
Konferansı Bildiriler Kitabı
ISO 9000 Işığında Toplam Kalite
Araçlarda LPG Dönüşümü Mühendis El Kitabı
Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler
Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Ankara Gerçeği
İklimlendirme Sistemlerinin Tanıtımı ve
Teknolojik Gelişmeler Konferansı Bildiriler Kitabı
Bilim Günleri Bildiriler Kitabı
1. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı
Bildiriler Kitabı
GAP İlleri Sanayi Envanteri
Öğrenci Üye Kurultayı Kitabı
LPG ve Uygulamaları Konferansı Bildiriler Kitabı
III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı
Van-Elazığ İlleri Sanayi Envanteri

Yayın
No

228

229-1
229-2
229-3
229-4

230
232
235
236
237-1
237-2
237-3

237-4
238
239
240

241

242
•

Kitabın Adı

Makina İmalat Teknolojileri Sempozyumu
Bildiriler Kitabı
IV. Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı 1. Cilt
IV. Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı 2. Cilt
IV. Tesisat Mühendisliği Kongresi Paneller Kitabı
IV. Tesisat Mühendisliği Kongresi Paneller Mevcut
Durum Analiz Kitabı
Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu
Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu
I. Kalite Sempozyumu Bildiriler Kitabı
VI. Otomotiv ve Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Bildiriler Kitabı
I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Paneller Kitabı
I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Paneller Mevcut
Durum Analiz Kitabı
I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Sergi Katalogu
Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi ve Sergisi
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı Bildiriler Kitabı
Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu
Bildiriler Kitabı
Plastik Malzemeler ve Teknolojileri Konferansı
Bildiriler Kitabı
II. Ulaşım-Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı
Demokrasi Kurultayı Kitabı

YENİ

Yayın
No

84

110

115

e
BASIMI YAPILAN KİTAPLAR

Baskı Kitabın Adı

13.

6.

5.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Tek. Esas.

Sanayi Kazanları Ek Donatım İşletme El Kitabı

Uygulamalı Soğutma Tekniği

- © -

BASIMA HAZIRLANAN KİTAPLAR
• Doğalgaz İç Tesisatı Mühendislik El Kitabı
• AİTM Mühendislik El Kitabı
• Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bild. Kitabı
• Periyodik Kontrol Teknik Görevli El Kitabı

- 0 -

-e-
KİTAPÇIKLAR

Teoman ÖZTÜRK'ü Anıyoruz Kitapçığı
Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anıyoruz Kitapçığı
Demokrasi Kurultayı Yerel Kurultaylar Sonuç Bild. Kitap.
Öğrenci Üye Kurultayı Taslak Çalışması Kitapçığı
Mühendislik Mimarlık Kurultayı Mühendislik ve Mimarlık
Davranış (Etik) Kuralları Taslak Kitapçığı
Mühendislik Mimarlık Kurultayı Akreditasyon, Ürün ve Hizmet
Belgelendirilmesi İçin TMMOB'nin Görüş ve Önerileri Kitap.

2000 Ajandası
Odamızın 2000 yılı ajandasının baskı işlemi 15 Kasım

1999 tarihinde tamamlanarak Şubelere gönderimi sür-
dürülmektedir. Ajandaların 2000 yılından önce bütün
üyelerimize ulaştırılması hedeflenmiştir

-e-

-e-
YAYIN ÇALIŞMALARI SÜREN KİTAPLAR

Yayın No Kitabın Adı
231 GAP ve Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı
233 Bacagazı Ölçümleri Mühendis El Kitabı
234 99 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı

DERGİLERİMİZ
Mühendis ve Makina

Dergimizin Kasım sayısı çıkarılarak üyelerimize gön-
derilmiştir. Aralık sayısıyla ilgili çalışmalar sürmektedir.
Derginin zamanında çıkma ve üyeye gönderilme hedefine
ulaşılmıştır.

Endüstri Mühendisliği
Derginin 99/4. sayısı EİM Kurultayı öncesi basılarak,

kurultayda dağıtılmış ve endüstri-işletme mühendislerine
postalanmıştır. Yılda 4 sayı basılan dergimiz periyodunda
çtkarürnaktadır.

Tesisat Mühendisliği
Bu sektörde çatışan mühendislere gönderilen dergi-

mizin Eylül-Ekim sayısı çıkarılmıştır.
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BASIN AÇIKLAMALARI

KAMU ÇALIŞANI MÜHENDİS VE MİMARLAR
EKONOMİK-ÖZLÜK HAKLARI İÇİN EYLEMDE..

BASINA VE KAMUOYUNA 19 Kasım 1999

Adaletsiz bütçe ve sosyal devleti hiçe sayan ücret politikaları ile kamu çalışanı mühendis ve mimarları
her zamankinden daha fazla gözden çıkaran iktidarlar, bu anlayışla hazırladıkları 2000 yılı bütçesiyle
ülkenin geleceğini gözden çıkarmaktadırlar...

Ülkemizde yıllardır uygulana gelen ekonomi politikaları sonucu oluşan adeletsiz gelir dağılımıyla,
ücretli çalışanlar köleleştirilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde toplumsal barışı çok yönlü olarak etkileyen bu genel ekonomik politikalardan, Kamu
çalışan mühendis ve mimarlar yaptıkları işe ve aldıkları sorumluluklara karşın en fazla etkilenen kesimler
arasında yer almaktadırlar. Ülkemizin kalkınmasında, sanayileşmesinde, altyapısında, imarında, yapı-
laşmasında, enerji üretiminde ve dağıtımında, teknoloji üretilmesinde, ihracatında, yeraltı ve yer üstü
kaynaklarının değerlendirilmesinde, her türlü yatırımında en önemli unsur olan kamu çalışanı mühendis
ve mimarlar siyasal iktidarlar tarafından gözden çıkarılmışlardır.

Türkiye'nin en büyük yatırımlarının sorumluluklarını üstlenen, planlayan, projelendiren, denetleyen,
hakedişlerini yapan, bakım ve onarımını gerçekleştiren, fabrikalarda, şantiyelerde, arazide ve çoğu iş-
yerinde yüzlerce gerektirdiği düzeye hiç bir şekilde denk düşmeyen, insanca yaşayacak asgari düzeyin
çok altında ücret almaktadırlar. Ayrıca hızla gelişen bilim teknolojiye parelel olarak mesleki araştırma,
yenileşme ve iyileştirme sürecinden de mevcut kamu yönetimi anlayışı ve sistemin buyurgan yapısı
içinde uzaklaştırılmaktadırlar.

Kamu çalışanlarının en yüksek ücreti alanla en düşük ücreti alan arasındaki farkın azaltılması yanında
Mühendis ve Mimarlar 2000 yılı bütçesinde aşağıdaki değişiklikleri yapılmasını ve bunun bir an önce
bütçeye yansıtılmasını istemektedir.
• Mühendis ve mimarlara, hakimler ve savcılar, mülki idare personeli ve bazı kesimlere verildiği gibi

"Mühendis l ik Mimar l ık Tazminat ı " ödenmelidir.
• Mühendis ve mimarlara ödenen "Özel h izmet tazminat ı " en az % 100 arttırılmalıdır.
• Ek gösterge, güün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
• İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı emekli aylığına yansıyacak şekilde gerçekçi rakamlar

üzerinden yeniden düzenlenmelidir.
• Lojman tazminatı askeri personele verilen miktara çıkarılmalıdır.
• Büyük yatırım proje tazminatı o konumda çalışan mühendis ve mimarlara verilmelidir.
• Mühendis ve mimarlara ayırım yapmadan arazi tazminatı verilmelidir.
• 5434 sayılı Emekli Sandığı yasasının 32. maddesine göre fiili hizmet alan mühendis ve mimarların

kazanılmış haklan geri verilmelidir.
• Geçici statüdeki mühendis ve mimarlar kadroya alınmalıdır.
• Kapsam dışı personel uygulamasına son verilmelidir.
• Sözleşmeli çalışan tüm mühendis ve mimarlara benzer iyileştirmeler yapılmalıdır.
• Tüm çalışanlara grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.

Kamu çalışanlarının demokratik, ekonomik, özlük haklarının karşılanması yönünde siyasi iktidarı gö-
reve; başta mühendis ve mimar milletvekilleri olmak üzere tüm üyelerimizi bu mücadeleye destek olmaya,
katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ali Ekber ÇAKAR

Oda Sekreteri
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BASINA VE KAMUOYUNA 29 Kasım 1999

Ülkemizi bir süredir karanlığa gömenler ülke enerjisini planladığını sanan, beceriksiz yöneticilerdir.
Ülkemizi bir süredir karanlığa gömenler tüm uyanlara, bilimsel görüşlere kulaklarını tıkayanlardır.
Ülkemizi bir süredir karanlığa gömenler ülkenin aydınlık geleceğini de karanlığa gömmek isteyen-

lerdir.
Ülkemizi bir süredir karanlığa gömenler nükleer santral lobicilerinin taleplerini yerine getirenlerdir.
Bugün ülkemizde, her zaman dile getirdiğimiz şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ,

TEDAŞ, DSİ, TKİ, MTA, EİEİ, DPT ve Hazine Müsteşarlığı arasında, ülkenin enerji planlamasında ve
enerji kullanımında tam bir karmaşa ve yetki tartışması vardır.

Yaratılan karanlık, bırakın enerji planlamasını, bu kurumların arasında bir Enerji Yönetim Krizini de
açıkça ortaya çıkarmıştır.

Enerji ve Enerji Yönetim planlamalannı terkederek, Özelleştirmeler ile Yap-lşlet ve Yap İşlet Devret
modelleriyle ülkenin enerji politikalannı, piyasanın kâr hırsına terk edenler, evet bir kez daha söylüyoruz
ki, ülkenin aydınlık geleceğini de her zaman olduğu gibi gene karartacaklardır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRALLER KURULMAMALIDIR! NEDEN?

BASINA VE KAMUOYUNA 4 Aralık 1999

Nükleer Santral kurmazsak ülke, karanlıkta kalır sözü yalandır. Bu söz nükleer lobilerin her zamanki
bildik sözleridir. ABD'nin, İspanya'nın İtalya'nın, İsveç'in, İngiltere'nin, Almanya'nın, Avusturya'nın ge-
leceklerine yönelik enerji planlamalannda Nükleer Santraller yoktur. Nükleer lobiler bu ülkelerde kıpır-
dayamaz durumdadır.

ABD'de 1970'lerde yapılan planlamada 2000 yılında bin nükleer santralden sözediliyordu, bugün
sadece yüzdört tane var. Son 17 yılda hiçbir nükleer santral ABD'de kurulmadı. Yapımı süren yüzyir-
misekiz santralden Çemobil'den sonra vazgeçildi. İspanya'da ellialtı nükleer santral planlanmışken sekiz
tanede yapıma son verildi. İtalya'da üç tanesi kapatıldı. İsveç 2010'da nükleer santrallerini tasfiye ede-
cek. Almanya'da dört santral kapatıldı, bir santral yapımından vazgeçildi. Avusturya nükleer santrallerini
çalıştırmıyor. Avustralya'da İzlanda'da, İrlanda'da, Danimarka'da, Norveç'te, Portekiz'de, Yenizelanda'da
enerji politikaları anti nükleer anlayışlarla şekilleniyor.

Öte yandan kuruluş maliyetleri açısından hidrolik, kömür, doğalgaz ve rüzgar santralleri ile kıyas-
landığında nükleer santraller, kilovvatt başına en pahalı yatıranlardır. İşletme aşamasında hidrolik, kö-
mür, doğalgaz ve rüzgar santralleri ile kıyaslandığında, kilowatt/saat başına en pahalı işletme nükleer
santrallerdir.

Yanlanma süreleri binlerce yılla ölçülen radyoaktif maddeleri içeren nükleer santrallerin atık sorunu
değil ülkemizde, dünyanın hiçbir ülkesinde halen çözülmemiştir, çözülememektedir. ABD'de nükleer
santral atıklarının çevreye ve insana zarar vermeden korunabilmesi için yapılan yatırım, çoktan bugüne
dek kurulan santrallere yapılan yatıranın üzerine çıkmıştır.

Ülkemizde tüm kurumlar ile nükleer santrallere ve bunun olası facialanna karşı hazırlıksızdır. Ku-
rumsal işleyiş ve kamusal denetim sorunu olan ülkemiz, nükleer santrallerin kurulması ile nükleer çöplük
haline getirilecektir. Ülkemizde radyasyon güvenliğine ait hiçbir kamusal düzenleme mevcut değildir.

İnsanımız, geleceğimiz ve çocuklarımız için Çernobil unutulmamalıdır!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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TMMOB * MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN

1909 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE-SEMPOZYUM-KURULTAYLAR

ADI

"Ankara Gerçeği" Semp.

Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler Semp.

Öğrenci-Üye Kurultayı '99

GAP ve Sanayi Kongresi

Ulaşım-Trafik Kongresi

1. Kalite Sempozyumu

III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi

Makina İmalat Teknolojileri Sempozyumu

Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Semp.

Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu

IV Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sem.

Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongresi

Endüstri-lşletme Mühendisliği Kurultayı

VI Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

1. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi '99

TARİH

13 Mart '99

13 Mart'99

8 Mayıs '99

25-26 Eylül '99

1-2 Ekim '99

1-2 Ekim '99

7-8 Ekim '99

14-15 Ekim'99

15-17 Ekim'99

22-24 Ekim '99

4-7 Kasım '99

11-13 Kasım"99
12-13 Kasım'99

20 Kasım'99

19-20 Kasım '99

3-5 Aralık '99

10-11 Aralık'99

YERİ

Ankara

Eskişehir

Ankara

D. Bakır

Ankara

Bursa

Eskişehir

Konya

Denizli

İstanbul

İzmir

Edirne

Ankara

Ankara

Bursa

izmir
Ankara

İLETİŞİM

0.312.2313159

0.222.2309360

0.312.2313159

0.412.2246447

0.312.4303620

0.224.2521190

0.222.2309360

0.332.3517966

0.258.2633638

0.212.2529500

0.232.4634198

0.284.2127335

0.312.4303620

0.312.2313159

0.224.2521190

0.232.4634198

0.312.2313159

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Sümer Sk. 36 /1-A Demirtepe - Ankara

Tel : (312) 231 80 23 - 231 31 59 Faks : (312) 231 31 65 »posta : mmo@mmo.org.tr httpyAvww.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 36 18

İZMİR ŞUBE

Atatürk Cad. 422/5-6

35220 - Alsancak/izmir

Tel : (232) 463 41 98

Faks : (232) 422 60 39

ADANA ŞUBE

100. Yıl Bulvarı No:122
Aldatmaz Apt

Asma Kat
01150 Adana

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

BURSA ŞUBE
Elmasbahçeler Mh.

Sabunevi Sok.
Mühendisler işh.

No:19Kat:1
16230- Bursa

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

KOCAELİ ŞUBE

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

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

ESKİŞEHİR ŞUBE
Cumhuriyet Man.

Cengiz Topel Cad.
Tersel Sok. No.2

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

Faks: (222) 231 38 54

KAYSERİ ŞUBE
inönü Bulvarı Yavuz

işmerkezi Kat:5
Düvenönü/ Kayseri

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

ZONGULDAK ŞUBE

Gazipaşa Caddesi
Sümerbank 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.
Mevtana 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


