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Sicil No

19656

22050

25379

55498

59491

66926

Adý Soyadý 

MEHMET HAYRÝ DÜZARATOÐLU

METÝN GÜRSES

MUSTAFA ÖZSANAÐ

CÜNEYT DÝNÇEL

SEÇKÝN CENGÝZ AKSU

MUSTAFA BALÇIN

Komisyondan Sorumlu Þube
Yönetim Kurulu Üyesi : M. Simavi BAKIR

3- LPG KOMÝSYONU 

UZMANLIK ALANLARI KOMÝSYONLARI
OLUÞTURULUYOR 

KOMÝSYONLAR 

     Þubemizin 2008-2009 Çalýþma Döneminde Þube 
çalýþmalarýna katkýda bulunmasý amacýyla komis- 
yonlarýn oluþturulmasýna baþlandý. Çalýþma programý 
doðrultusunda baþlýca oluþturulan komisyonlar 
þunlardýr:
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Sicil No

5683

6325

7397

22588

36623

Adý Soyadý 

ATÝLLA TANSUK

RAMAZAN YAZGAN 

ÖZCAN TÜRKBAY

HÜSEYÝN ÞAHÝN

RECEP ÖZKAN 

Komisyondan Sorumlu Þube
Yönetim Kurulu Üyesi : R.Erhan KUTLU 

1- SMM KOMÝSYONU 
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Sicil No

23754

43209

43488

44112

61544

Adý Soyadý 

HABÝB SELÇUK

HALÝT DÜZCAN

NEÞET AYKANAT

ATÝLA TOMSUK

ERAY ÖNAÞÇÝ

Komisyondan Sorumlu Þube
Yönetim Kurulu Üyesi : R.Erhan KUTLU , Ferhat GÜL

2- DOÐALGAZ KOMÝSYONU 

KOMÝSYONDAN

SMM Komisyonu
Ýlk Toplantýsýný Yaptý

Ramazan YAZGAN , Özcan TÜRKBAY , Hüseyin 

ÞAHÝN, Recep ÖZKAN 'dan oluþan Serbest Müþavir 

Mühendislik Komisyonu ilk toplantýsýný 13 Þubat  

2008 tarihinde yaparak görev daðýlýmýný gerçek- 

leþtirdi. Baþkanlýða Ramazan YAZGAN, Baþkan 

Vekilliðine Özcan TÜRKBAY, Yazman Üyeliðe 

Hüseyin ÞAHÝN seçildiler.

  Görev Daðýlýmýnýn yapýlmasýnýn ardýndan geçen 

dönem yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Serbest 

Müþavirlik Mühendislik Komisyonu gündem maddesi 

olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’nýn çýkarmýþ 

olduðu yasadaki Yapý Denetim uygulamalarý, 

karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda 

görüþüldü.
 
   SMM üyelerini, Yapý Denetimcileri, Belediyedeki 

Tesisat Mühendislerini kapsayan bir toplantý yapýl- 

masýna karar verildi. 
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malarý yaný sýra sektörel yenilik, bilgi ve deneyimler, 
kaynak teknolojilerinin geliþmesi ve bu alanda ulusal 
bir örgütlenme oluþumu, ilgili teknik personelin 
sürekli eðitimi ve belgelendirilmesi, Kaynak 
Mühendisliðinin yetki ve sorumluluklarý, AB teknik 
mevzuatýnýn getirdikleri ve sektörel teknolojik sorun 
ve uygulamalar, oturumlarda sunulan özgün bil- 
dirilerle ele alýnmýþtýr. 
  Etkinlik sýrasýnda gerçekleþtirilen "Kaynak 
Teknolojisi Alanýnda Üniversite Sanayi Ýþbirliðinin 
Sorgulanmasý" konulu panelde Ülkemizdeki Kaynak 
Teknolojisi Araþtýrma, Eðitim ve Uygulama Merkez- 
leri’nin durumu ve ulusal sanayimizle iliþkileri 
irdelenmiþ, izleyicilerin de katýlýmý ile konu 
tartýþýlmýþ, görüþ ve öneriler paylaþýlmýþtýr.
Kongremizde; kaynak tekniðindeki ilerlemelerin 
izlenmesi ve deneyimlerin paylaþýlmasý yaný sýra 
ülkemizde yaþanan sorunlar ortaya konularak, çözüm 
yollarý tartýþýlmýþtýr. Bu baðlamda etkinlik boyunca 
yapýlan tartýþmalarda elde edilen aþaðýdaki sonuçlarýn 
kamuoyunun bilgisine sunulmasýna karar verilmiþtir. 

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
lendirme iþlemlerinin bir bölümünün kontrolsüz 
olmasý ve denetlenmesinin de mümkün olmamasý 
gösterilmiþ, ulusal örgütlü bir yapýnýn olmamasýnýn 
mevcut sorunlu fiili durumu yarattýðý ifade edilmiþtir.
      Kaynak Teknolojileri uygulamalarýnda sektörde 
ürün ve hizmet üretiminde kalitenin artýrýlmasýna 
yönelik Kaynak Mühendisi, Kaynak Teknikeri, 
Kaynakçý, v.b. teknik personelin sürekli eðitiminin ve 
belgelendirilmesinin önem ve gerekliliði bir kez daha 
ifade edilerek, Makina Mühendisleri Odasý, Sektör 
Kuruluþlarý ve Üniversitelerin birlikte üretme gele- 
neðinin oluþturularak sürekli kýlýnmasý gerektiði 
vurgulanmýþtýr. Bu kapsamda Makina Mühendisleri 
Odasý'nýn Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM) ile ISO 
EN TS 17024 Personel Belgelendirme Kuruluþu Stan- 
dardý kapsamýnda akredite olan Personel Belgelendir 
me Kuruluþu'nun (PBK) deðerlendirilmesinin yararlý 
olacaðý belirtilmiþtir. 
       Þu an üç üniversite bünyesinde bulunan Kaynak 
Araþtýrma, Eðitim ve Uygulama Merkezlerinin üniver- 
site sanayi iþbirliði çerçevesinde sektörün gereksinim- 
leri ve ulusal örgütlülüðün oluþturulmasý, hayata geçi- 
rilmesine katkýda bulunacaðý bir kez daha ifade edil 
miþtir.

     Kaynak teknolojisi alanýnda "ulusal örgütlü bir 
yapýnýn olmamasý"nýn ülke açýsýndan olumsuzluk 
yarattýðý katýlýmcýlarca ifade edilmiþtir. Kongrede 
gerçekleþtirilen tartýþmalarýn, kaynak teknolojisi 
alanýnda "ulusal bir örgütlenme" oluþumuna katký 
saðladýðý bir kez daha vurgulanmýþtýr. Makina 
Mühendisleri Odasý, sektörün tüm temsilcileri 
tarafýndan; bu konudaki tarafsýzlýðý, bilgi birikimi ve 
organizasyon yeteneðini kanýtlamýþ olmasý açýsýndan 
motor kuvvet olarak kabul edilmektedir. 
    Kaynak Teknolojisi alanýnda çalýþan kiþi ve 
kuruluþlarýn belgelendirilmesinde ülkemizde yýllardýr 
büyük bir boþluk yaþandýðý ve bu boþluk sonucunda 
birçok yabancý ülkenin standartlarýna göre, bu ülkelere 
ait kuruluþlarca ya da bunlarýn temsilcilerince 
belgelendirme iþlemleri yürütüldüðü gerçeði ifade 
edilmiþtir. Bu arada herhangi bir kuruluþa ve/veya 
standarda baðlý olmaksýzýn yürütülen belgelendirme 
iþlemlerinin de azýmsanamayacak ölçüde olduðu ve bu 
durumun, kaynak teknolojisi gibi personel kalitesinin, 
dolayýsýyla belgelendirmenin hayati öneme sahip 
olduðu bir alanda büyük sakýncalar doðurduðu ifade 
edilmiþtir. Bunun nedeni olarak, yapýlan belge- 

Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi, 
kurumsallaþan ve gelenekselleþen özelliðiyle 9-10 
Kasým 2007 tarihleri arasýnda TMMOB Makina 
Mühendisleri Odasý adýna Ankara Þubesi'nin 
yürütücülüðünde Ankara'da Milli Kütüphane Kon- 
ferans ve Kongre Salonu'nda gerçekleþtirilmiþtir. 
Kongre, boyunca 5 oturumda 29 adet bildiri 
sunulmuþtur. 1 bildiri ise hakem heyeti tarafýndan 
verilen karar doðrultusunda sunulmamýþ ancak, 
bildiriler kitabýnda yer almýþtýr. Kongrenin ilk günü 
"Kaynak Teknolojisi Alanýnda Üniversite Sanayi 
Ýþbirliðinin Sorgulanmasý" baþlýklý bir panel gerçek- 
leþtirilmiþtir. Kongre boyunca düzenlenen sergiye 
sektörde ürün ve hizmet üreten, 6 kuruluþ katýlmýþtýr. 
Kongreyi 380 mühendis, teknik eleman ve üniversite 
öðrencisi izlemiþ, sergi 500'ü aþkýn kiþi tarafýndan 
ziyaret edilmiþtir. Kongrede sektörde bilgi ve deneyim 
sahibi üye, uzman ve bilim insanlarý ile sektör firmalarý 
bir araya getirilerek kaynak teknolojisi alanýndaki 
teknik geliþmeler, sektörde yapýlan AR-GE çalýþ-

KAYNAK TEKNOLOJÝLERÝ VI. ULUSAL KONGRESÝ
ANKARA'DA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 
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haber

III. BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ KONGRESÝ
DENÝZLÝ'DE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 
     III. Bakým Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 22-25 
Kasým 2007 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odasý 
adýna Denizli Þubesi yürütücülüðünde Denizli'de 
gerçekleþtirilmiþtir. "Toplam Üretken Bakým" temasý 
ile Pamukkale Üniversitesi Kýnýklý Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, beþ salonda ve Sergi Alaný'nda 
gerçekleþtirilen Kongre; 17 kurum ve kuruluþ 
tarafýndan desteklenmiþtir. "Toplam Üretken Bakým" 
konulu açýlýþ konferansý ile baþlayan etkinlikte, 15 
oturumda 42 bildiri sunulmuþtur. Bu oturumlarýn 
yedisi, deneyim paylaþým oturumu olarak gerçekleþ- 
tirilmiþtir. Ayrýca altý adet kurs ve "Toplam Üretken 
Bakým ile Nasýl Baþarýlýr?" konulu bir panel ile 
"Kestirimci Bakýmda Yenilikçi Çözümler" konulu bir 
seminer düzenlenmiþtir. Sergiye, bakým sektöründe 
yer alan 17 kuruluþ katýlmýþtýr. Kongre etkinliklerine, 
750 delege, 2000'e yakýn izleyici ve ziyaretçi katýlýmý 
olmuþtur. Bakým teknolojilerinin etkin kullanýmý, 
kuruluþlarýn üretkenliðini ve güvenliðini iyileþtirmek 

ve kontrol altýnda tutmak için gereklidir. "Toplam 
Üretken Bakým", bakým teknolojileri ile ilgili tüm 
dünyanýn ortak yaklaþýmý haline gelmiþtir. BTKS 
2007, "Toplam Üretken Bakým" konusunda Türkiye'de 
gerçekleþtirilen önemli bir etkinlik olmuþtur. 
"Yaðlayýcýlar ve Yaðlayýcý Seçimi", "Buhar Armatür- 
leri Bakýmý ve Ýþletmeye Alma", "TPM", "Uygulamalý 
Yerinde Balans ve Kaplin Ayarý", "Rulmanlarýn Sýnýf- 
landýrýlmasý, Kodlanmasý, Tanýmý, Montaj ve 
Demontajý", "Pnömatik Sistemlerde Arýza Arama" 
konularýnda teknik kurslar gerçekleþtirilmiþtir. Kong- 
relerimiz, "Bakým" kavramý ve bakým bilincini 
geliþtirerek; güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlý bir 
çalýþma ortamýnýn hazýrlanmasý ve dolayýsýyla ülke 
sanayisine katký saðlamayý amaçlamaktadýr. Kong- 
relerimiz sayesinde "Bakým Mühendisliði" kavramý 
ülkemiz gündemine taþýnmýþtýr. 

TMMOB

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

     Kaynak teknolojisi alanýndaki Türkçe yayýn 
sayýsýnýn artýrýlmasýnýn, ortak dil birliði yaratýlmasýna- 
da katký saðlayacaðý, sektörün ve eðitim kurumlarýnýn 
gereksinimlerine yönelik özgün, çeviri ve süreli yayýn- 
larýn kazandýrýlmasýnýn desteklenmesi gerekliliði 
vurgulanarak MMO'nun bu konuda  öncülük yapma- 
sý  gerektiði ifade edilmiþtir.

     Kaynak Teknolojisi VI. Ulusal Kongre ve 
Sergisi'nin niteliði ve niceliðiyle "çaðdaþ, demokratik, 
sanayileþen, üreten bir Türkiye" yaratýlmasý sürecine 
katkýda bulunacaðý inancý ile yukarýdaki isteklerimizin 
yaþama geçirilmesinin takipçisi olacaðýmýzý bildiririz. 

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
     BTKS 2007 sonucunda aþaðýdaki önerilerin kamu- 
oyuna duyurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr:

1)Bakýmlý bir sistemi iþletmek, kamu çýkarýný 
gözetmenin temel ilkelerindendir biri olarak ele 
alýnmalýdýr. Bakým, sadece üretim açýsýndan ele 
alýnmamalý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Enerji verimliliði 
ve çevre açýsýndan da önemsenmeli, bu konuda yaptý- 
rýmlar uygulanmalýdýr.

2)Mühendislerin büyük bölümü, tesis ve iþletmelerde 
"Bakým Mühendisi" olarak çalýþmaktadýr. Sanayi, 
Üniversite ve TMMOB 'ye baðlý ilgili Meslek Odalarý 
arasýnda iþbirliði ile "Bakým Mühendisliði" konusunda 
ortak bir dil geliþtirilmelidir.

3)"Toplam Üretken Bakým" bakým teknolojileri konu- 
sunda uluslararasý ortak bir dildir. “Bakým Mühendisi " 
yeterliliði, "Toplam Üretken Bakým" konseptini karþý- 
layacak þekilde tanýmlanmalýdýr.    
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4)Makina Mühendisleri Odasý, BTKS'ler ve diðer 
etkinlikler ile "Bakým Mühendisliði" ile ilgili bir 
birikim saðlamýþtýr. Bu birikim kullanýlarak, "Bakým 
Mühendisliði" belgelendirme konusunu hedefleyecek 
çalýþmalara devam edilmelidir.

5)Tüm kuruluþlar tesis ve iþletmelerinin etkili ve 
güvenli çalýþmasý için bakýmlý olmalarý hususunda       
" Toplam Üretken Bakým " yöntemleri ile üretkenliðini 
ölçmeli ve güvenlik risklerini belirleyerek kendini 
geliþtirmelidir.

6) Toplam Üretken Bakým'ýn temelini 5S (Düzen ve 
Temizlik Sistemi) oluþturur. Bu temeli; “ Otonom Ba- 
kým"; " Odaklanmýþ Ýyileþtirmeler", " Planlý Bakým",   
" Kalite Bakým", "Eðitim", "Ofis TPM", "Ýþ Saðlýðý ve 
Ýþ Güvenliði ve Çevre" modülleri oluþturur. Bu neden- 
le Toplam Üretken Bakýmýn (TÜB); kayýp üreten 
görünmeyen unsurlarý ortadan kaldýrmak için 
baþarýsýný kanýtlamýþ bir üretim yönetim sistemi 
olduðu gerçeði görülmelidir.

7) Ýyileþtirme çalýþmalarýndaki personel çabalarý 
ödüllendirilmelidir. Ödüller adil, iyileþtirme katkýsý ile 
orantýlý ve paraya odaklanmamýþ olmalýdýr.

8) Toplam Üretken Bakým çalýþmalarý, problemleri 
belirlemek ve bu problemleri yöntem/yöntemler 
uygulayarak çözmek için tüm personelin katýlýmý ile 
gerçekleþtirilir. Çalýþmalarýn etkili yürümesi ve sonuç 
alýnmasý için üst yönetimin sürekli desteði saðlan- 
malýdýr.

9) Ýyileþtirmelerin gerçekleþtirilmesinde, çalýþanlarýn 
yöneticilerin mantýðýný anlamasý saðlanmalýdýr. 
Toplam Üretken Bakým çalýþmalarýnýn kalýcýlýðý için 
çalýþanlarýn sistemi eðitimler yoluyla anlamasý, 
sevmesi ve sahiplenmesi gereklidir. Bunun için tüm 
çalýþanlar, baþlangýçta ve sürekli eðitilmeli ve bakým 
faaliyetlerini iþlerinin bir parçasý olarak görmeleri 
saðlanmalýdýr.

10) Kuruluþlarýn baþarýsý, faaliyetlerindeki stratejik 
analizlerine ve faaliyetlerine baðlýdýr. Kuruluþlar kendi 
politika, strateji ve hedefleri ile Toplam Üretken 
Bakým konusundaki hedefleri baðlantýlý hale getiril- 
melidir.

11) Ürün hatalarý, makina arýzalarý ve iþ kazalarýnýn

“kök sebepleri çözülerek" tekrarlarý önlemek, 
kayýplarý azaltmak, iþ kazalarýný sýfýra indirmek için 
gereklidir.

12) Ýþletmelerin üretim sorumluluðunu taþýyanlar, 
bakým personeli sorumluluklarýný paylaþmalýdýr. Sýk 
tekrarlanan basit bakýmlarýn operatörler tarafýndan 
yapýlmasý için "Otonom Bakým" anlayýþýnýn uygulan- 
masý saðlanmalýdýr.

13) Ýþ kazalarýnýn azaltýlmasý için, bakýmlý bir 
kuruluþ sisteminin iþletilmesi gereklidir. Ýþ kaza- 
larýnda Avrupa'da ilk sýrada yer aldýðýmýz gerçeði 
unutulmamalýdýr. Bu noktadan tespitle; tüm 
makina ve cihazlarýn bakýmlarý kayýt altýnda 
tutulmalý ve denetlenmelidir. Ýþ Kanununa göre 
çýkarýlacak tüzük ve yönetmeliklerde bu kont- 
rollerin "TMMOB'ye baðlý ilgili Meslek Odala- 
rýnca yapýlmasý" ibaresi yer almalýdýr.

14) Toplam Üretken Bakým temasý ile üçüncüsü 
gerçekleþtirilen BTKS 2007 ile elde edilen 
kazanýmlarýn; MMO, diðer meslek odalarý, 
üniversiteler ve sanayi kollarýnýn desteði ile 
"Bakým Mühendisliði" alanýnda yayýnlara dönüþ- 
türülmeli, özellikle pratiðe yönelik yayýnlarýn 
arttýrýlmasý çalýþmalarýna hýz verilmelidir.

15) Bakým faaliyetleri için iþletme sahipleri; 
gerekli ölçüm cihazý, yazýlým baþta olmak üzere 
gerekli kaynaklarý temin ederek tesis ve 
iþletmelerin ekonomik ömürleri boyunca bakýmlý 
olmalarýný saðlamalýdýr.

16) Mevzuatta zorunlu olduðu halde, üreticileri 
tarafýndan, yazýlým ve donanýmlarýn kullaným-
bakým kýlavuzlarýnýn hala Türkçe olarak yayým- 
lanmadýðý görülmektedir. Yazýlým ve donaným- 
larýn; doðru ve güvenli kullanýmý ile ilgili bakým 
talimatlarýnýn oluþturulmasý için Türkçe kullaným 
kýlavuzlarý bulunan ürünlerin satýn alýnmasýna 
dikkat edilmeli, þartname ve sözleþmelerde yer 
almasýna özen gösterilmeli, ilgili mercilerce de 
takibi yapýlmalýdýr. 

TMMOB

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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