
Oda Danýþma Kurulu Toplantýsý, 24Þubat 2007 tarihinde
Ankara'da gerçekleþtirildi. Oda çalýþmalarýnýn deðerlen-
dirildiði toplantýya Þube Baþkan Vekili Tayyar ÇAYDE-
RE, Þube Sekreteri Mehmet Simavi BAKIR,Þube Say-
maný Ýbrahim ÖZÇAKIR Þube Yönetim Kurulu Üyesi
Oðuz KEPEZ  ve Þube Müdürü K.Levent GÜLER
katýldý.
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan OYK Baþkaný
Emin KORAMAZ, 2006 yýlý Oda çalýþmalarý hakkýnda
özet bilgiler sundu.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Merkez laboratu-
arýnýn 8 Ocak 2007 tarihinde; TMMOB Makina Mühen-
disleri Odasý Personel Belgelendirme Kuruluþunun 19
Ocak 2007 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafýndan akredite edilmiþ olduðuna
çalýþma programý sunuþu içerisinde deðinen Oda Baþka-
ný, yapýlan çalýþmalarýn küçümsenmeyecek boyutta
olduðunu vurgulayarak Makina Mühendisleri Odasýnýn,
ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýk, hizmetlerde uluslararasý
standardizasyon ve kurumsallaþmayý ifade eden akredi-
tasyon süreçlerinde baþarýyla ilerlediðini belirtti. Odamý-
zýn meslek alanlarýmýza giren 6 konuda, asansörler,
basit basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve gaz
yakýtlý sýcak su kazanlarý, basýnçlý ekipmanlar ve makina
emniyeti konularýnda, Onaylanmýþ Kuruluþ olmak için
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na baþvurduðunu hatýrlatan
Koramaz . bunlardan biri olan asansörlere iliþkin Oda-
mýzca oluþturulan Asansör Kontrol Merkezi (AKM),
27-30.06.2006 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
adýna TÜRKAK tarafýndan yapýlan denetiminin baþarý
ile tamamlandýðýný belirterek  Bakanlýðýn, Odamýzý,
Asansör Yönetmeliði kapsamýnda Onaylanmýþ Kuruluþ

olarak Avrupa Komisyonu'na bildirmesiyle  Avrupa
Komisyonu kararýndan sonra Odamýz bünyesindeki
AKMnin , baþvuru kapsamýnda olan B, F, G ve H
modüllerinde asansörlere CE iþaretlemesi yapmak
üzere AB ve Türkiye'de Onaylanmýþ Kuruluþ olarak
tanýnmýþ olacaðýný MMO nun bu sürecin tamamlanmasý
ile yerli onaylý kuruluþ bulunmamasý nedeniyle
üreticimizi yýllardýr sýkýntýya sokan bir konuda ülkemiz
lehine önemli bir adým atýlmýþ olacaðýný belirtti.
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý,
TMMOB ve Ýl-Ýlçe Koordinasyon Kurulu (ÝKK)
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Oda Onur Kurulu adýna söz alan S. Melih ÞAHÝN,
Onur Kurulu dosyalarý ve son geliþmelerle ilgili bilgi-
lendirme yaptý.Oda Denetleme Kurulu adýna söz alan
Haydar ÞAHÝN,Oda ve Þube denetlemeleri hakkýnda
bilgiler vererek,denetlemelerde karþýlaþýlan sorunlara
deðindi.Makina Mühendisleri Odasý 41. Dönem Danýþ-
ma Kurulu Toplantýsý'na katýlan Þube Yönetim Kurulu
Baþkanlarý Þube çalýþmalarý ve karþýlaþýlan sorunlar
hakkýnda bilgi verdiler.
25 Þubat 2007 tarihinde Oda Merkezinde yapýlan Sekre-
terler-Saymanlar toplantýsýna Þube Sekreteri Mehmet
Simavi BAKIR,Þube Saymaný Ýbrahim ÖZÇAKIR  ve
Þube Müdürü K.Levent GÜLER  katýldý.Toplantýda
Yönetmelikler ve Uygulamalarý ile ilgili Çalýþmalar,Oda
Birimlerinde kullanýlan mühürler ile logo Uygulama
esaslarý,Meslekiçi Eðitim Merkezi ve Eðitimler, akredi-
tasyon çalýþmalarý, etkinlikler, Basýn Birimi  çalýþmalarý,
Oda bütçesi , yayýn çalýþmalarý,  büro çalýþmalarýnýn
deðerlendirilerek ortak iþleyiþ kakýnda yapýlmasý gere-
kenler belirlendi.

Oda Danýþma, Sekreterler- Saymanlar
Toplantýlarýna Katýldýk



TMMOB Basýn Açýklamalarý

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet

Soðancý, Meclis gündemine getirilecek "torba

yasa"nýn siyasal iktidarýn "saðlýkta yýkým"

politikasýnýn bir parçasý olduðu belirterek, Türk

Tabipleri Birliði ile Saðlýk ve Sosyal Hizmet

Emekçileri Sendikasý'nýn bugün (30 Ocak 2007)

gerçekleþtireceði "itiraz eylemi"ne destek verdi.

Soðancý, konuya iliþkin bir basýn açýklamasý yaptý.

TMMOB, Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve KESK'e
baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
(SES)'nýn saðlýkta yýkým getiren torba yasaya karþý
verdiði "itiraz eylemi"nde yanýndadýr.

Meclis gündemine getirilecek torba yasa siyasal
iktidarýn "saðlýkta yýkým" politikasýnýn bir parçasýdýr.
Bu düzenlemeyle, ülkemizde yabancý hekimler
çalýþtýrýlacak, her türlü hatanýn mali sorumluluðu
saðlýk emekçilerine yüklenecektir.

Torba Yasa olarak tanýmlanan "Saðlýk Hizmetleri
Temel Kanunu, Saðlýk Personelinin Tazminat ve
Çalýþma Esaslarýna Dair Kanun ile Tababet ve Þuabatý
San'atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanunda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý";

100- 150 Dolara hekim ithali ile emeðin
ucuzlatýlmasý,

Saðlýk "pazarý"nýn uluslararasý sermayeye açýlmasý,
Eðitim hastanelerine müdahale ve keyfi

kadrolaþma,
Þef ve þef yardýmcýlarýnýn liyakate deðil sadakate

göre sýnavsýz atanmasý,
Hekimlerin ve hastalarýn sigorta þirketlerinin

kýskacýna alýnmasý,
Mevcut eðitici kadrolarýn kaderinin saðlýk

bakanlarýnýn keyfine býrakýlmasý

  Radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma sürelerinin
uzatýlmasý anlamýna gelmektedir.
TMMOB, bugün itiraz eyleminde hekimlerin ve sað-
lýk emekçilerinin yanýnda olacaktýr.

TMMOB, hekimlerin özlük haklarýný ve halkýn saðlýk
hakkýný gözetmeden, saðlýk ortamýný piyasa ve siyasi
kadrolaþmaya teslim etmeye yönelik bu Tasarý'ya
karþýdýr.

TMMOB, geçmiþten bugüne emek ve meslek örgütleri
ile birlikte herkese eþit, ücretsiz, ulaþýlabilir, nitelikli
saðlýk hizmeti için mücadele etti.

TMMOB, "Þimdi, bu mücadeleyi, toplumun tüm
kesimleriyle el ele, omuz omuza sürdürmenin vaktidir"
demektedir.

TTB'nin ve SES'in mücadelesi TMMOB'nin
mücadelesidir.

Mehmet Soðancý

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet

Soðancý, Adalet Bakanlýðý'nýn F tipi cezaevleriyle

ilgili yayýnladýðý genelgenin umut verici olduðunu

belirterek, bu adýmýn bununla sýnýrlý kalmamasý

gerektiðini ifade etti. Mehmet Soðancý, 25 Ocak

2007 tarihinde yaptýðý konuya iliþkin basýn

açýklamasýnda; tutuklu ve hükümlülerin tecridine

dayalý hücre (F) tipi cezaevi uygulamalarýna son

verilmesini ve cezaevlerinde insani yaþam

koþullarýnýn saðlanmasýný istedi. Basýn açýklamasý

metni aþaðýdadýr.

TMMOB, "TORBA YASA"YA
KARÞI MÜCADELESÝNDE
SAÐLIK EMEKÇÝLERÝ VE
TABÝPLERÝN YANINDADIR

F TÝPÝ CEZAEVLERÝ ÝÇÝN
YAYIMLANAN GENELGE
UMUT VERÝCÝDÝR,
ANCAK BU ADIM BURADA
DURMAMALIDIR!



Ankara'da 25-28 Mayýs 2006'da gerçekleþen TMMOB
39. Olaðan Genel Kurulu'nun delegeleri tarafýndan
kamuoyuna duyurulan Sonuç Bildirgesi'nde ülkeye,
mesleðe ve yaþama iliþkin tespitlerin ve önerilerin
yanýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, "
tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayalý hücre (F)
tipi cezaevi uygulamalarýna son verilmesi,
cezaevlerinde insani yaþam koþullarýnýn hakim
kýlýnmasý için, ".., önümüzdeki dönemde de, Odalarý
ve üyeleriyle birlikte çalýþma, uygulama ilkesiyle;
ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanýþma
içinde, baðýmsýzlýkçý, eþitlik ve özgürlükçü bir Türkiye
ve Dünya için çalýþmalarýný sürdürecektir." sözleri
de yer alýyordu.

Evet, sýkýntýlý, sancýlý ve sorunlu bir yaþamýn var
olduðu ülkemizde diðer sorunlarýn yanýnda cezaevi
sorunlarý da bir türlü gündemden düþmemektedir.
Cezaevleri ülkemizin hep kanayan yarasý olmuþtur.

Birliðimiz, insan yaþamýnýn en önemli deðer olduðuna
inanmaktadýr ve saðlýklý ortamda yaþama hakkýný
ortadan kaldýran her türlü uygulamaya karþý
durmaktadýr. Günümüzde insanlýk, insan olmanýn
vazgeçilmez nitelikleri olarak bir takým deðerleri
kabul etmiþtir. Ýnsanýn bir suçtan dolayý cezaevinde
olmasý bu deðerleri ortadan kaldýrmaz. Ýnsanýn
kiþiliðini teslim almaya dönük her türlü davranýþ
iþkencedir ve bu yöntem onaylanamaz. Çaðdaþ hukuk
devleti, insani deðerlere üstün nitelik tanýyan ve hiçbir
nedenle zarara uðratýlmalarýný kabul etmeyen, zarara
uðratýlmalarýna olanak tanýmayan devlettir.

Birliðimizin baþta DÝSK, KESK, TTB ve barolar olmak
üzere, diðer emek ve meslek örgütleri ile birlikte, F-tipi
cezaevi sorunu ve Avukat Behiç Aþçý'nýn durumuyla
ilgili olarak kamuoyu yaratýlmasý çabalarýna ve sorunun
giderilmesi için Adalet Bakanlýðý nezdinde bulunulan
giriþimlere, Bakanlýk tarafýndan nihayet olumlu bir adým
atýlarak yanýt verilmiþtir.

1999 yýlýndan bu yana yaþanan ve tartýþýlan F tipi cezaevi
uygulamasýnýn yumuþatýlmasýna yönelik Adalet
Bakanlýðý genelgesinin elbette sorunun tümüyle ortadan
kaldýrýlmasý için yeterli olduðunu söylemek mümkün
deðildir, ancak bu aþamada bu düzenlemenin olumlu

bir adým olarak deðerlendirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki infaz sistemi insani deðerlere uygun
deðildir. Ýnfaz sistemi, insaný insan olarak gören bir
anlayýþla yeniden yasal boyutta düzenlenmelidir. Bizim
istemimiz: Orta Çaðdan bu yana insanlýðýn büyük
bedeller ödeyerek elde ettiði çaðdaþ yargýlama ve infaz
sisteminin ülkemizde de geçerli olmasýdýr. Bizim istemi-
miz: Ýnsani deðerlerin özüne dokunmadan yargýlama
ve infaz sistemini, devletin, öç alma duygusundan uzak
olarak benimsemesidir.

Siyasal iktidar, 1999 yýlýndaki yanýlgýlara düþmeden ve
atýlacak adýmlarý bir geri adým atma olarak düþünmeden,
infaz sistemini insan hakký temelinde ele alarak yeniden
düzenlemelidir.

Bu adým burada durmamalýdýr.

TMMOB Genel Kurul delegelerinin dediði gibi; tutuklu
ve hükümlülerin tecridine dayalý hücre (F) tipi cezaevi
uygulamalarýna son verilmeli, cezaevlerinde insani
yaþam koþullarý saðlanmalýdýr.

Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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Saat 10�da MMO Eskiþehir Þubesi

önünden otobüs kalkacaktýr.

Kayýt için son Tarih 31 Mart 2007�dir

tmmob
makina mühendisleri odasý
eskiþehir þubesi


