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       Önce Şubelerin  ardından Odaların ve sonunda TMMOB ‘nin kongreleri 
yapılıp tüm örgütün organları belirlenerek yeni çalışma dönemine 
girilmiştir. 
       Gerek ülke gündeminin çeşitliliği ve gerekse her yıl giderek çeşitlenen 
çalışma konularımız bize yoğun bir dönem geçireceğimizi göstermektedir. 
       Makina Mühendisleri Odası, iki yıllık dilimleri içeren her çalışma 
döneminde, örgütsel birikimi ve akademisyenler ile uzmanların katkılarıyla, 
meslek alanları ve ilgili sektörlere yönelik onlarca konuda Ulusal Kongre, 
Kurultay ve Sempozyum etkinlikleri ile kamuoyunun önüne çıkmaktadır. Bu 
etkinliklerle bir yandan bilgi aktarımları, bilginin erişilebilme ve 
yaygınlaştırılma olanakları yaratılırken, bir yandan da meslek alanları ve 
sektörel alanlarla ilgili ülke gerçekleri hep birlikte tanımlanmakta, sorunlar 
tespit edilerek çözüm yolları önerilmekte; bilim ve teknolojinin sanayi ve 
toplumun kullanımına sunulmasının araçları yaratılmaktadır. 
Bir önceki Çalışma Döneminde 25 adet Ulusal Kongre, Kurultay ve 
Sempozyum düzenlenmişti. 41.Yeni Dönem Çalışma Programı uyarınca 
2006–2007’de 1’i uluslararası, 28’i ulusal ölçekli olmak üzere toplam 29 
adet kongre, kurultay, sempozyum düzenlenecektir. 
Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek olan ve 30 bine yakın 
katılımcı ile ilgili sektör temsilcilerinin bir araya getirileceği bu etkinliklerde 
500’ü aşkın bildiri, 40’ı aşkın panel ve 200’e yakın oturumda sunulacak 
görüşler, 29 bildiri kitabı ve toplam 100 bin baskı ile kamuoyunun ilgisine 
sunulacak. 
        Tüm bu etkinliklerin hazırlık çalışmalarında yer alacak  şubelere ve 
emek vereceklere şimdiden başarılar diliyor, kolay gelsin diyoruz.   

Odamızın, Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine Đlişkin 
Đlkelerin  temel hedeflerinden biri  “Meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin 
ve yeniliklerin izlenmesi, üyelerimizin  bu gelişmelerden yararlanmasının 
sağlanması”dır. Bu kapsamda, geçen dönemde olduğu gibi, bu dönemde de 
üyelerimizim çalışma alanlarını ilgilendiren etkinliklere katılımlarını  
sağlamayı önemsiyoruz. 
 Yeni  çalışma döneminde 01/03 Kasım 2007 tarihinde şubemiz 
sekreteryalığında  gerçekleştirilecek olan  “IV.Demir Çelik Kongre ve 
Sergisi” nin hazırlık çalışmalarına başladık.Đlk Düzenleme Kurulu toplantısını  
01 Ekim 2006 tarihinde yapacağız. Şimdiden emek vereceklere teşekkür 
ederiz.   
 MMO 41.Dönem Etkinlik takvimine bültenimizden ya da Internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 Yine bu dönemde, Şubemiz etkinlik alanında MĐEM (Meslek Đçi 
Eğitim Merkezi) kapsamında çeşitli konularda Mühendis Yetkilendirme 
Kurslarının yanında, istemleriniz ve gereksinimleriniz doğrultusunda değişik 
kurslar da düzenlemeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, Ereğli Đlçe 
Temsilciliğimizin Liman Başkanlığı ve Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa düzenleyeceği Amatör Yat Kaptanlığı kursu yakında başlayacaktır.  

Bu çalışma döneminde, odamızın 40.dönem başlattığı  Kütüphane 
Veri Tabanı Uygulaması kapsamında şubemizde bir kütüphane 
oluşturacağız. Sizlerden üniversite öğrencilerimizin   yararlanabilecekleri  
ders kitaplarını ve tüm Zonguldak halkının yararlanabileceği yayınları   bu 
kütüphaneye bağışlamanızı bekliyoruz. 

Önümüzdeki önemli etkinliklerden biri de “14 Ekim TMMOB 
Mitingi”dir.Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, 14 Ekim 
2006’da Ankara’da buluşuyor. 
 Demokrasi, insan hakları, kamunun tasfiyesi ve özelleştirmeler, 
savaş ve şiddet, çalışanların ekonomik ve özlük hakları, işsizlik, yoksulluk, 
mesleki alanda karşılaşılan sorunlar karşısında örgütlü  mücadelemizin 
gücüne inanıyoruz.               Ve diyoruz ki,  
ÜRETEREK BÜYÜYEN VE PAYLAŞARAK GELĐŞEN BĐR ÜLKEDE ĐNSANCA VE 
BARIŞ ĐÇĐNDE YAŞAMAK ĐÇĐN 
14 EKĐM 2006'DE ANKARA'DA "TMMOB MĐTĐNGĐ"NDE BULUŞALIM 
“SEN YOKSAN BĐR EKSĐĞĐZ” 
Çalışmalarımızda bizlere destek veren, komisyonlarda görev alan, Đl, Đlçe 
Temsilcilik Yönetimlerine ve Đşyeri Temsilcisi olarak Şube çalışmalarına 
destek olan , Şube ve temsilcilik yönetimlerinde geçmişte görev alan ve 
deneyimlerini bizlerle paylaşmayı sürdüren yöneticilerimize, eleştiri ve 
önerileriyle mücadelemize katkı koyan tüm üyelerimize teşekkür eder, 
katkılarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi dileğiyle 
yolumuz açık olsun diyoruz.      

Şube Yönetim Kurulu 

 



 

7.DÖNEM Şube Uzmanlık Komisyonları Belirlendi 
 

BĐLĐRKĐŞĐLĐK   YAYIN KOMĐSYONU   Z.K.Ü ĐLĐŞKĐLER  ASANSÖR KOMĐSYONU  
KOMĐSYONU  Atıf Mete  KOMĐSYONU   Ahmet Zoroğlu 

Ahmet Zoroğlu  Birhan Şahin  Atıf Mete  Atıf Mete 
Adnan Topuz  Füsun Müftüoğlu  Birhan ŞAHĐN  Hüseyin Toraman 
Atıf Mete  Handan Baycık  Füsun Müftüoğlu  Đ.Göksel Esen 
Aydın Çolak  Hüseyin Toraman  Handan Baycık  Necati Akkaş 
Ayla Akal Kaleli  Mehmet Kopaç  Mehmet Kopaç           Seymen Aşkar 
Birhan Şahin  Mustafa Eğriboyun     
Erdoğan Öztürk  Tolga Aytaç  ULAŞIM VE TRAFĐK  PERĐYODĐK KONTROL    
Gürsel Yayla    KOMĐSYONU    KOMĐSYONU  
Hayrettin Beşe  SOSYAL ETKĐNLĐK,  Atıf Mete  Ahmet Zoroğlu 
Đ.Göksel Esen  SANAT VE KÜLTÜR  Aydın Balekoğlu  Atıf METE 
Necati Akkaş  ETKĐNLĐKLERĐ  Esat Zaman  Birhan ŞAHĐN 
Nuri Erkal  KOMĐSYONU             Gültekin Kara  Gültekin Kara 
Tolga Aytaç  Birhan Şahin  Gürsel Yayla  Gürsel Yayla 
Uğur Özalpay  Füsun Müftüoğlu  H.Bayram Balıkçı  Hayrettin Beşe 
Yaşar Yılmaz  Galip Akalın  Necati Akkaş  Tolga Aytaç 
  H.Bayram Balıkçı  Nuri Erkal  Yaşar Yılmaz 
ÇEVRE KOMĐSYONU   Hüseyin Toraman  Yavuz Çetintaş   

Ahmet Zoroğlu  Necati Akkaş  Zafer Kalafat   
Atıf METE  Sebahat Mangaltepe    ĐŞ  SAĞLIĞI  VE GÜV. 
Ayla Akal Kaleli  Yavuz Çetintaş  SEMĐNER VE KURS  KOMĐSYONU   
Birhan Şahin 

 Zafer Kalafat  
DÜZENLEME 
KOMĐSYONU   

Ahmet Zoroğlu 

Gültekin Kara    Adnan Topuz  Atıf Mete 
Mithat Bahadır  ULUSLAR ARASI  Ahmet Zoroğlu  Birhan Şahin 
Necati Akkaş  ĐLĐŞKĐLER KOMĐSYONU  Atıf Mete  Hayrettin Beşe 
Sebahat Mangaltepe  Handan Baycık  Ayla Akal Kaleli  Serdar Günay 
  Mehmet Kopaç   Füsun Müftüoğlu  Turgut Aydın 
ÜYE AĐDATLARI TAKĐP  Mustafa Eğriboyun  Handan Baycık  Uğur Özkara 

KOMĐSYONU    Đsmail Yıldız  Yaşar Yılmaz            
Ahmet Zoroğlu  ĐŞ MAKĐNALARI   Mehmet Kopaç   
Atıf Mete  OPERATÖR KURS  Mithat Bahadır  SMM KOMĐSYONU  
Birhan ŞAHĐN  KOMĐSYONU  Mustafa Eğriboyun  Đ.Göksel Esen 
Galip Akalın  Birhan Şahin  Sebahat Mangaltepe  Necati Akkaş 
Sebahat Mangaltepe  Zafer Kalafat  Yaşar Yılmaz    Tolga Aytaç 

 
 

Đşyeri Temsilcilerimiz 
 

1-TTK Genel Müdürlüğü  
2-TTK Makina ve Đkmal Dairesi Başkanlığı 
3- TTK Maden Makinaları Đşletme Müdürlüğü 
4- Kozlu TĐM 
5- Üzülmez TĐM 
6- Karadon TĐM 
7- Karaelmas Üniversitesi 
8- Belediye Đş Yerleri 
9- Telekom – PTT 
10- DSĐ.  
11- Bayındırlık Đl Müdürlüğü 
12- Köy Hizmetleri 
13- Devrek ve Yenice 
14- ÇATES 
15- Serbest ÇALIŞANLAR 
16- Çaycuma 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Aysel SARI – Adem KUMBAROĞLU 
Gürsel YAYLA 
Uğur ÖZKARA 
Yaşar KANTAR 
Şevket ĐNCE 
Halil Bayram BALIKÇI 
E. Füsun MÜFTÜOĞLU 
Kudret ÖZDEMĐR 
Soner SĐNOPLU 
Murat APAYDIN 
Mithat BAHADIR 
Özlem Sarıkaya AYTAÇ  
Songül MALKOÇ   
Muzaffer GÜHER 
Mustafa KOLTUK 
Yadigar KARAKUŞ  
 



 

EĞĐTĐM VE KURSLAR 
 
MĐEM : 
 

 
 

08-10 Haziran 2006 tarihlerinde Zonguldak Şube Eğitim 

Salonunda Sadrettin UZUNGET eğitmenliğinde Asansör Avan 

Proje Hazırlama ve Asansör Uygulama Kursu düzenlenmiştir. 

Kurs sonunda başarılı olan üyelerimiz belge almaya hak 

kazanmıştır. 

 
 
 

 

23-26 Mart 2006 tarihlerinde Zonguldak Şube Eğitim 

Salonunda Tarık DEMĐRAY eğitmenliğinde Doğalgaz Đç Tesisat 

Kursu düzenlenmiştir. Kurs sonunda başarılı olan üyelerimiz 

belge almaya hak kazanmıştır. 

 

 
 
BĐLGĐSAYAR KURSU : 
 
26 Haziran 2006 ve 20 Haziran 2006 tarihleri başlangıç olmak üzere 2 adet “AUTOCAD 2004” 

kursu MMO Zonguldak Şube, ZESOB Meksa ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordidansyonunda 7 gün 

40 saat’lik bir kurs programı ile açıldı.  Kurs sonunda başarılı olan üyelerimiz belge almaya hak 

kazanmıştır. 

 
ĐŞ MAKĐNASI OPERATÖR KURSU : 
 

S.NO Kurs Yeri S.NO Kurs Yeri 

1 Kdz. Ereğli / ERDEMĐR 8 Bartın Đl Tems. 

2 Demir Mad. Zonguldak 9 
Alagözler Kum Çakıl Ocağı / 
Çaycuma 

3 Oyka / Çaycuma 10 Karabük Đl Tems. 

4 TTK / ZONGULDAK 11 Kdz. Ereğli Đlçe Tems. 

5 Kastamonu Đl Tems. 12 Eskipazar / KARABÜK 

6 Çakraz taş ocağı / BARTIN 13 Karçimsa / KARABÜK 

7 Orman Đşlet./Zong 14 Zong. Şube Eğitim Salonu 

 

 



 

 
SMM KOMĐSYONU TOPLANDI : 

12 Ağustos 2006 Cumartesi Şube Eğitim Salonumuzda Đl ve Đlçe Temsilciliklerimiz 
SMM Komisyonu üyelerimizin de katılımı ile SMM faaliyetleri ve sorunları hakkında 
durum değerlendirme toplantısı yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubemiz bünyesinde MĐEM kursları kapsamında açılmasını 
istediğiniz kurslar için Şubemize isimlerinizi yazdırabilirsiniz.  

Mekanik Tesisat 
Sıhhi Tesisat  
Isıtma Tesisatı  
Isı Yalıtımı  
Otomatik Kontrol 
Soğutma Tesisatı  
Havalandırma Tesisatı  
Klima Tesisatı  
Asansör Avan Proje Hazırlama ve Asansör  
Doğalgaz Đç Tesisat  
Basınçlı Hava Tesisatı  
Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı  
Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı  
 

Arıtma Tesisatı  
Havuz Tesisatı  
LPG Tesisatı  
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Sistemler  
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 
Đş Güvenliği  
Araçların LPG'ye Dönüşümü  
Araç Projelendirme  
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma  
Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis 
Yetkilendirme Kursu  
LPG Đkmal Đstasyonları Sorumlu Müdür Semineri  
Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Semineri 

  
 

 
 
 

 

 

 

Bu eğitimlerde; Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, uzman oldukları konuda 
projelendirilmeleri uygun olarak yapmaları ve imalat, denetimlerde görev alacak üyelerimizin 
bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 



 

TEMSĐLCĐLĐKLERĐMĐZDEN 
 
          

             BARTIN ĐL TEMSĐLCĐLĐĞĐ 
 
         09-10 Haziran 2006 tarihlerinde Bartın Kültür Sanat Turizm ve Çilek Festivali kapsamında 
Temsilciliğimiz Binasında Santranç Turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvaya katılan ve dereceye 
girenlere turnuva sonunda  çeşitli hediyeler verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
- Yürütme kurulu olarak idari ve mülki amirler ziyaret edilmiş ve Bartın Valisi Sn. Đsa 

KÜÇÜK odamızda misafir edilmiştir 
 

- Makina Mühendisleri Odası Bartın Đl Temsilciliğimiz tarafından,5-11 Mayıs tarihleri 
arasında Đş Makinası Kullanıcı Operatörü kursu açılmış olup,56 kursiyere belge verilmiştir. 

 
- Eylül ayı içerisinde Doğalgaz Đç Tesisat kursu açılacaktır. 

 
- Egzost Emisyon Ölçüm Đstasyonumuzda gerekli tadilat yapılmış olup, Makina Mühendisleri 

Odasına yakışır bir hale getirilmiştir. 
 

- Termik Santral kurulması ile ilgili bilgilendirme toplantılarına ev sahipliği yapılmıştır. 
 

- Lpg montaj servisi ziyaret edilerek gerekli denetlemeler odamız tarafından yapılmıştır. 
 

- Odamız lokalinde TMMOB üyelerine yapılan %25 indirim hizmeti internette yayınlanarak, 
üyelerimiz bilgilendirilmiştir. 

 
- Bartın Belediyesi ile Asansör Kontrollük-bakım protokolü yapılması konusunda bir ön 

çalışma yapılmış olup, detaylar üzerine çalışmalar devam etmektedir. 
 

- Bio Diesel konusunda bir çalışma yapılarak,TSO, Tarım Đl Müdürlüğü ile irtibat kurulmuş, 
en kısa sürede “ Bio Diesel” konulu bilgilendirme toplantısının yapılması konusunda bu 
kuruluşlarla mutabakat sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KDZ.EREĞLĐ ĐLÇE TEMSĐLCĐLĐĞĐ 
 
Temsilciliğimiz yeni hizmet binasına taşındı: 
 
Temsilciliğimiz 15 Nisan 2006 tarihinde satın aldığı yeni binasına taşındı. Temsilciliğimiz bundan 
sonraki faaliyetlerini Müftü mah. Meydanbaşı cad. Nimet Hoca sok. No:22 K:1 D:2 Kdz.EREĞLĐ 
adresinde sürdürecektir.  

 
 

Asansör Protokolü imzalandı: 
 
03 Mayıs 2006 tarihinde Kdz.Ereğli Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kdz.Ereğli Đlçe 
Temsilciliği ve Temsilciliğimiz arasında ASANSÖR PROTOKOLÜ imzalanmıştır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đmza törenine Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil POSBIYIK, MMO Kdz.Ereğli Đlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Önder ÖNER, EMO Kdz.Ereğli Đlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali KARANFĐL ve oda üyeleri katılmışlardır. 
 
Doğalgaz Semineri : 
 
09 Haziran 2006 tarihinde MMO Đlçe Temsilciliği, Batı Karadeniz Doğal Dağıtım Şirketi DERGAZ ve 
ALARKO yöneticilerinin katılımı ile Doğalgaz Semineri düzenlenmiştir. Kdz.Ereğli’de ilçe halkının 
kullanımına başlanacak şekilde altyapı çalışmaları sürdürülen doğalgaz hakkında bilgi vermek, 
kullanım şartları, olumlu olumsuz yönleri konularında ilçe halkını bilgilendirmek amacı yapılan 
seminerde yer alınmış, Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Önder ÖNER ve Yürütme Kurulu yedek Üyesi 
Sn. Necdet CANBULAT birer konuşma yapmışlardır. 
 



 

Amatör Yat Kaptanlığı Kursu : 
 

30 Ekim – 10 Kasım 2006 tarihleri arasında ‘’ Amatör Yat Kaptanlığı Kursu ‘’ düzenlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ekim – 10 Kasım 2006 tarihlerinde üyelerimize yönelik olarak Temsilciliğimiz 
koordinasyonunda Kdz.Ereğli Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Kdz.Ereğli Liman Başkanlığı 
yürütücülüğünde ‘’ Amatör Yat Kaptanlığı Kursu ‘’ düzenlenmesi ile ilgili olarak çalışmalara devam 
edilmektedir. 
 

Verilecek Amatör Yat Kaptanlığı ehliyeti ile ticari amaçla olmamak üzere 24 m uzunluğa kadar 
deniz taşıtları kullanma hakkına sahip olunacaktır. Kursta toplam 20 saat ders verilecek olup, 
konular; 
 

1. Seyir ve Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları 
2. Gemicilik ve Tekne Kullanma ve Meteoroloji 
3. Denizde Güvenlik ve Haberleşme 
4. Deniz Hukuku ve Uluslar arası Denizcilik Sözleşmeleri 
5. Motor Bilgisi 
 

olarak belirlenmiştir. 

 
Fotoğraf Yarışması : 
 
‘’ Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli 2006 Fotoğraf Yarışması ‘’ adlı bir fotoğraf yarışması 
düzenlenecektir.  
 
 

 

         

 

Temsilciliğimiz koordinasyonunda 15 Ekim – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında tespit edilen kurallar 
çerçevesinde çekilecek fotoğraflar içerisinden belirlenecek hakem heyeti seçimi sonucunda ilk      
6 fotoğraf belirlenerek ödüllendirilecektir.  
 
Đş Makinası Operatör Kursu : 
 
16-18 Haziran 2006 tarihlerinde 31 kursiyerin katılım ile Temsilciliğimizde Đş Makinaları 
Operatörlük Kursu açılmış, kursiyerlerin sertifikaları Temsilciliğimizde düzenlenen küçük bir tören 
ile Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri tarafından kendilerine verilmiştir.   
 
 



 

KASTAMONU ĐL TEMSĐLCĐLĐĞĐ  

Temsilciliğimiz 2006 yılı Eylül ayına kadar 3568 adet araca sızdırmazlık raporu ve 31 adet 

asansöre işletme ruhsatı vermiştir. Temsilciliğimizce  2006 yılı içerisinde 102 kişiye Đş Makinası  

Operatör Sertifikası verilmiştir. 7 adet fabrika ve işletmede periyodik kontrol yapılmıştır.  

 

 

Nisan ayı içerisinde Çorumgaz Firmasına, Aralık 2005’te yaptığımız MĐEM Doğalgaz Đç 

Tesisat Kursuna katılan üyelerimizle birlikte teknik gezi düzenlenerek, uygulamaya yönelik 

bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Eylül ayı içerisinde Đnebolu Belediyesi ile Asansörlerinin Yıllık Kontrolleri Protokolü ve Sıhhi 

Tesisat - Kalorifer Tesisatı Projeleri ve TUS ( Teknik Uygulama Sorumluluğu) imzalanacaktır.  

 
 
KARABÜK ĐL TEMSĐLCĐLĐĞĐ 

 
12-18 Haziran 2006 tarihinde  düzenlediğimiz  kurs  ile 29 

kişiye  ve 19 Haziran 2006 tarihinde düzenlediğimiz  kurs  ile    
29 kişiye  Đş  Makinaları Operatörlük Sertifikası  verilmiştir. 

 
 

01 Nisan 2006 tarihinden 01 Eylül 2006 tarihleri arasında 
1427 aracın sızdırmazlık  kontrolü  yapılarak  LPG/CNG 
Sızdırmazlık  Raporu  verilmiştir. 

 
 
 

 
 
 
Mevcut binamızın asansörü bozuk olduğundan uzun süredir 
kullanılamayan asansör yenisi ile değiştirilip, faaliyetine 
başlamıştır. 
 
 
 
 



 

ODAMIZDAN HABERLER :  
 

 
Basına ve Kamuoyuna 

21.06.2006 

“Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı”TMMOB ve Bağlı Odalar Tarafından Kabul Edilebilir 
DeğildirÜlkemizin Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Birikimi ve Bu Yönde Yapılmış Yasa, Yönetmelik ve 
Meslek Đçi Eğitim DüzenlemeleriSöz Konusu Tasarının Dışlayamayacağı Kadar KapsamlıdırSöz Konusu Tasarı 
Kendi Đçinde Çelişkili ve Yasa Tekniğine Aykırı Amaç ve Gerekçelere SahiptirAB Uyum Sürecinin Gereklerince 
Gündeme Getirilen TasarıAB’deki Uygulamalarla Çelişkili ve Karşıt Hükümler Đçermektedir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı” TBMM gündemine gelmiş 
bulunmaktadır. Üst Birliğimiz TMMOB ilgili Bakanlıkça söz konusu Tasarı Taslağını oluşturma çalışmalarına çağrılmamış; 
Tasarı Meclise gönderildikten sonra ve Komisyon toplantısından bir gün önce çağrılarak görüşleri sorulmuştur. Sonuçta 
Tasarı, TBMM “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Đşler Komisyonu”nca, TMMOB’nin itirazları dikkate alınmaksızın 30.05.2006 
tarihinde kabul edilmiş ve bu eksiğiyle TBMM gündemine sokulmuştur. Bu hususun yanı sıra Tasarı, birbiri ile çelişen ve 
yasa tekniğine aykırı bir içerikle hazırlanmıştır. Şöyle ki, bir yandan “Yüksek öğretim dışındaki eğitim programları ile 
edinilen meslekleri”, yani “özel yasayla düzenlenmemiş” meslek gruplarını kapsadığı belirtilen Tasarı bu kapsamı aşan 
boyutlara da sahiptir. Bu, “ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal 
yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin 
faaliyetleri yürütmek” ve “Eğitim ve öğretim kurumları: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve mesleki 
okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları” ifadelerinde somutlanmaktadır. Tasarı bir yandan dar bir çerçeve, diğer 
yandan çok geniş bir çerçevede sunularak birbiri ile çelişmekte ve yasa tekniğine aykırı bir içerik taşımaktadır. Bu noktada 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki yeterliliklerinin öngörülen kurum tarafından saptanacağı düşünülüyor ise 
bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulamak istiyoruz. Zira mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleklerini uygulama kuralları, meslek içi eğitim ve belgelendirme işlemleri, ilgili Yasa ve Yönetmelikler uyarınca bizatihi 
meslek odalarınca yapılır ve yapılmaktadır. Bu dünyada da böyledir. Ülkemizde de Meslek Odalarının kuruluş felsefesi ve 
yasaları, meslek kurallarının, yeterliliğin, meslek içi eğitimin Odalar tarafından yapılması esasına dayanmaktadır. Bu 
yetkinin mühendislik, mimarlık ve şehir planlamasıyla ilgisi olmayan “özerk” bir kuruma devredilmesi ise kabul 
edilemez.TMMOB ve bağlı Odalar, Meslek Đçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliklerini Resmi Gazete’de yayımlatarak 
yürürlüğe sokmuş bulunmaktadır. Bu Yönetmeliklerin amacı, ülke, kamu ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları 
ile ilgili denetimlerin yapılabilmesi, yetkili üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına yaptıkları işlere 
ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Odalarca belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde yetkili 
üyelerin kamuoyuna ve ilgili hizmet ve denetimlere önerilmesinin sağlanmasıdır. Yine TMMOB, Bayındırlık ve Đskan 
Bakanlığı tarafından kendisinden istenen “Yetkin Teknik Eleman Kanunu Tasarısı Taslağı”nı hazırlayarak, “Yetkili Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Đlişkin Kanun Tasarısı” adıyla 28 Şubat 2005 tarihinde 
Bakanlığa gönderilmiş ve Tasarı Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Gerek iç çelişkileri ve 
yasa tekniğine aykırı olması ve gerekse yukarıda belirttiğimiz nedenlerle de, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı”, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları yönünden uygulanamaz niteliktedir. Tüm dünyada, meslek içi eğitim ve belgelendirme 
bizzat meslek örgütlerince yapılmaktadır. Bizde ise süreç tersine çevrilmek istenmekte ve meslek örgütleri devre dışı 
bırakılmaya çalışılmaktadır.AB’ye uyum gerekçesiyle gündeme getirilen Tasarı, gerçekte AB uyum sürecinin öngördüğü 
gereklilikleri karşılamaktan da uzaktır. Çünkü Yasa gerekçesinde de emsal olarak sunulan Avrupa örneklerinde bu 
kurumlar üniversitede lisans öğrenimi görmemiş, meslek okulları, meslek liseleri, meslek yüksek okulu ya da okul dışı 
edinilmiş mesleklerin standartlarını, meslek içi eğitimleri ve belgelendirmeyi kapsamaktadır. Yasa gerekçesinde belirtilen 
Almanya'daki BĐBB (Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü) örneğinde, bu kurumun çalışma alanında yüksek öğrenim görmüş 
meslekler bulunmamaktadır. Bulunmaması da bilimseldir, çünkü bilimsel bilginin uygulamadaki standardını ancak Meslek 
Odaları belirler.Tüm Avrupa ülkelerinde, yeterliliklerde Meslek Odalarının onayı aranmaktadır. Avrupa Birliği'nin Mesleki 
Yeterliklerin Tanınmasına Đlişkin Direktifi; 2005/36/EC’de, mesleki yeterliklerin tanınması noktasında “herkes için geçerli 
formalite ve prosedürler oluşturulması” gerektiği belirtilmektedir. Öte yandan meslek kuruluşları tarafından oluşturulacak 
meslek mensubu sicillerinin tutulmasından bahsetmektedir. Bu formalite ve prosedürler TMMOB ve bağlı odalar tarafından 
yıllardır uygulanmaktadır. Tüm dünyada, Meslek Odalarının bu konularla ilgili süreçlerde etkin olarak yer alması ilkesel bir 
yaklaşımdır.“Mesleki Yeterlilik Kurumu” mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının yeterliliklerinin esaslarını 
belirleyemez, denetimini, ölçmesini, değerlendirmesini, belgelendirmesini ve sertifikalandırmasını yapamaz, yapmamalıdır. 
Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kapsamı dışında tutulmalıdır. 

  TMMOB 
                MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

  Yönetim Kurulu Sekreteri     
  Ali Ekber ÇAKAR 

 
 
 
 
 
 
 



 

Basına ve Kamuoyuna 
28 Haziran 2006 

Yurtiçinde Mülteci Olmayacağız! 
Mesleğimize ve Yasamıza Sahip Çıkıyoruz. 

Yabancıların Çalışma Đzni Konusunda Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır. 
 

‘Türkiye’yi Pazarlamakla Mükellef’ Siyasal Đktidar,  
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı” Đle Yetinmedi, 
“Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun Tasarısı” Đle  

Mühendislik, Mimarlık Birikimi ve Đlgili Yasaları  
Hiçe Saymaya Devam Ediyor. 

TBMM gündeminde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği–TMMOB ile ilgili önemli bir Yasa Tasarısı bulunmaktadır. “Yabancıların 
Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Tasarısı”, çevreden inşaata, gıdadan 
kimyaya, madencilik ve enerjiden sanayi ve ekonominin bütününe ilişkin meslek ve uzmanlık alanları bulunan TMMOB ve bağlı 
Odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik ve mimarlık birikimimiz aleyhine yeniden düzenleyici Yasa Taslağı olarak son derece 
önem taşımaktadır. 
Söz konusu Tasarı, AB uyum yasaları ve “Hizmetlerin Serbest Dolaşımı” kapsamında gündeme getirilmektedir. Oysa yürürlükte 
bulunan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkındaki Kanun; ülkemizde çalışacak yabancı mühendis ve mimarların çalışma 
izinleri ile çalışma koşullarını düzenlemekte ve yetkilendirdiği kurumlar vasıtasıyla da çalışan yabancıların takibinin yapılması 
olanağını sağlayan önemli bir düzenlemedir. Mevcut bu Yasa ile ülkemizde mühendislik unvanını kullanmak suretiyle hizmet 
üretecek olan mühendis ve mimarların faaliyetlerinin, yürürlükteki 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 
sayılı TMMOB Kanununun ilgili maddeleri ile uyumlu kılınmaktadır. Böylece 4817 sayılı Yasadan önce yabancıların çalışması ile ilgili 
olarak kurumlar arasında yaşanan yetki sıkıntısı ve karmaşa, 27.02.2003 tarihinde kabul edilen Yasa ve bağlı Yönetmelikleri ile 
giderilmiş ve uygulama bir standarda oturtulmuştur. 
Bu çerçevede yetkili kılınan TMMOB ve Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı’nın görüşlerinin alınması suretiyle yabancıların çalışma 
izinlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmesi uygulaması, ulusal mevzuatlarla da uyum taşımakta ve 
gerekli belgeler eşliğinde Türkiye’de çalışmak mümkün olmaktadır. 
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca değişiklik teklifi ile gündeme getirilen, daha sonra Başbakanlık müdahalesi ile son 
şeklinin verildiği “Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Tasarısı” ile 
yürürlükteki yasa ve bağlı Yönetmeliklerdeki “Yasa Mantığı ve Đçeriği” tamamen değiştirilmektedir. 
Söz konusu Tasarının 14. maddesindeki değişiklik önerisinde, “Avrupa Birliğine üye ülkelerden veya Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek diğer ülkelerden gelecek yabancı mimar ve mühendislerin çalışma izinlerinin verilmesinde, diploma ve ilgili meslek 
odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin ibrazı halinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun 34 üncü ve 35 inci maddeleri ile 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1 inci ve 
7 nci maddeleri uygulanmaz” denilmektedir. 
Böylelikle 6235 sayılı TMMOB Kanununun 34. ve 35. maddeleri işlevsizleştirilerek 3458 sayılı yasa ile Mühendis ve Mimarların 
ülkemizdeki tanım ve işlevi çokuluslu tekeller lehine değiştirilmekte ve bu alanın ülkemiz çalışanları aleyhine kuralsızlaştırılması 
amaçlanmaktadır.  
Siyasi iktidar bu uygulama ile 1938 ve 1954’te o dönemin parlamenterlerinin ortak iradesi ile çıkarılmış ve bu coğrafyanın 
çalışanlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini güvence altına alan bir çerçeveyi yok etmek istemektedir. Birçok Avrupa 
ülkesinin belli konularda çekince koyduğu onlarca mevzuat var iken siyasi iktidarın bu aceleciliği açık bir şekilde Türkiye’nin 
aleyhinedir.  
AB, Hizmetlerin Serbest Dolaşımı kapsamında yerli mühendis ve mimarlara bu olanakları sunmaz iken, AB vatandaşı mühendis ve 
mimarların Türkiyeli mühendis ve mimarlardan daha üstün bir konuma getirilmektedir.  
Bu uygulama ile neredeyse bütün diğer ülkelerin mühendis ve mimarlarının Türkiye’de sınırsızca çalışabilmesinin önü açılmaktadır.  
Bakanlar Kuruluna ülkeleri belirleme yetkisi verilmesi ise bir başka tehlikeyi oluşturmaktadır. 
Yasa değişikliği önerisi ile  
• Mesleki ve akademik yeterlilik prosedürü kaldırılmakta,  
• Akademik yeterlilik ile mesleki bilgi ve deneyim aranmadan, yabancıların her işte çalışmalarının önü açılmakta,  
• Kalitesiz hizmetin kontrolsüz sunumuna olanak tanınmakta,  
• Ülkemiz mühendis ve mimarlarının aleyhine haksız rekabetin önü açılmaktadır.  
Oysa yasanın temel amaçlarından biri, her şeyden önce kendi vatandaşlarının öncelikle istihdam edilmesi, ihtisas gerektiren işlerde 
aynı işi yapmak üzere ülkemiz işgücünden karşılanamayacak bir talep bulunması halinde yabancı istihdamının düzenlenmesi 
olmalıdır. 
Yine Yasa değişikliğinde, yabancı mühendis mimarlardan istenecek koşulları ortadan kaldırmak yerine, ülkemiz mühendis ve 
mimarlarında aranan koşulların yabancı mühendis-mimarlardan da istenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.  
Aksi takdirde Yasa Taslağı bu haliyle ülkemiz mühendis ve mimarlarına yurt içinde yabancılık ve mültecilik koşullarını dayatacaktır. 
Halen yürürlükte olan ve Türkiye’de mühendislik mimarlık unvanlarının kullanılması hakkındaki düzenlemeleri içeren 3458 ve 6235 
sayılı Yasalar çerçevesinde faaliyet yürüten ve Anayasal kimliği ile Kamusal Hizmet yürüten TMMOB’nin tüm bu özellikleri göz ardı 
edilerek çıkarılmaya çalışılan değişiklik bütünüyle reddedilmeli ve TMMOB’nin 52 yıllık, yasanın ise 68 yıllık uygulama ve birikimi 
göz ardı edilmemelidir.  
TMMOB ve bağlı Odaları, dünyada olduğu gibi kamu yararını sağlayıcı düzenlemeleri yapan ve her aşamada başvurulacak bir 
kurum olarak değerlendirilmelidir. 

 
 

  TMMOB 
                MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

  Yönetim Kurulu Sekreteri     
  Ali Ekber ÇAKAR 

 



 

% 7.65'LĐK DOĞAL GAZ ZAMMI SON DEĞĐLDĐR 
KALICI VE KÖKLÜ ÖNLEMLER ALINMADIKÇA 

DOĞAL GAZ SATIŞ FĐYATLARINDAKĐ ARTIŞLAR DEVAM EDECEK VE BU DURUM 
ELEKTRIK FĐYATLARINA DA YANSIYACAKTIR 

02.08.2006 

Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ'ın yaptığı basın açıklaması 
yazının devamındadır.  
 
BOTAŞ’ın dün doğal gaz fiyatlarına yaptığı % 7.65 oranında zamla, doğal gaz dağıtım şirketlerine 
satış fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan artış oranı % 21.28’e ulaşmıştır. 2005 başından bu 
yana yapılan zamların oranı ise % 52.36’dır. 
Bugün BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine gaz satış fiyatı beher metreküp için ÖTV dahil 0.428119 
YTL’dir. Bu rakama dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedelleri ve % 18 KDV 
eklendiğinde Ankara, Đstanbul, Đzmit v.b. kentlerde, tüketicilerin konutları için gaz alış fiyatları 
0.600000 YTL’ye ulaşmış olacaktır.BOTAŞ’ın gaz alış fiyatları dünya petrol fiyatlarına endekslidir. 
Bugün varili 70 doları geçen petrol fiyatlarında yükselişe paralel olarak, doğal gaz fiyatları da 
yükselecektir. Yapılan % 7.65 oranındaki zamma rağmen, 0.407119 YTL’lik satış fiyatı, resmen 
açıklanmasa da, BOTAŞ’ın 260-290 dolar/1000 m³ aralığında olduğu tahmin edilen gaz alış 
fiyatları ve işletme giderlerinin altındadır ve bu zamma rağmen, bu fiyatlarla satış BOTAŞ’ın 
zararınadır. Dolayısıyla doğal gaz satış fiyatlarındaki artışlar devam edecektir. Kalıcı ve köklü 
önlemler alınmadığı müddetçe doğal gaz fiyatlarındaki artışlar elektrik fiyatlarına da yansıyacaktır. 
 
Sorunun çözümü için: 
 
• Doğal gaz temin anlaşmaları yeniden görüşme konusu yapılmalı ve bu anlaşmalardaki Türkiye 
aleyhine hükümler iptal edilene kadar görüşmeler sürdürülmeli, 
 
• Enerji politikalarında doğal gaza aşırı bağımlılık azaltılmalı, 
 
• Gaz temininde Rusya’ya aşırı bağımlılık, arz kaynakları çeşitlendirilerek giderilmeli, 
 
• Yurt içinde doğal gaz ve petrol aramaları ve yerli üretimin artırılması hedeflenmeli, 
 
• Pırlantaya % 0 KDV uygulanan ülkemizde temel bir ihtiyaç maddesi olan doğal gaza uygulanan 
KDV düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalı, 
 
• Elektrik üretimi içinde doğal gazın % 45’lere ulaşan payı düşürülmeli, yerli linyitin payı 
yükseltilmeli, 
 
• Enerji üretiminde başta su, rüzgar ve jeotermal olmak üzere yerli, yeni ve yenilenebilir 
kaynaklara ağırlık verilmelidir. 
 

          TMMOB 
        MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 
                                                                                           Emin KORAMAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMĐNDEN BUYANA TEMEL SORUNLAR SÜRÜYOR 
16.08.2006 

 
Deprem Ülkesi Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Saptanan Temel Sorunlar Sürüyor 

"Yara Sarmacılık" Yaklaşımı Reddedilmeli, Köktenci Önlemler Bütünü ile Depremlerdeki Zararlar En Aza 
Đndirilmeli, Gerekli Yasal Düzenlemeler Hızla Yapılmalıdır. 

 
 
Topraklarının % 93’ü aktif deprem kuşağında bulunan Türkiye’de, nüfusun % 98’i deprem riski altında 
yaşamaktadır. 1900’den bu yana 190’a yakın büyük hasarlı depremde yaklaşık 100 bin insan yaşamını 
yitirmiştir. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesi Sismoloji Şube Müdürlüğü verilerine göre 
yalnızca son bir yıl içinde (15.08.2005 ile 15.08.2006 tarihleri arasında) Türkiye’de 4.833 deprem 
gerçekleşmiştir. Bütün bu gerçekliklere rağmen ülkemizde deprem dahil doğal afetlere yönelik köklü 
çözümler yaşama geçirilmemektedir. 
17 Ağustos 1999 günü meydana gelen depremin üzerinden tam yedi yıl geçmiş olmasına karşın, yaşanan 
toplumsal sorunlar ve insani dramların uyarıcılığı sürmektedir. Toplumsal hafızamızın zayıflığı ve yaşadığımız 
felaketlerden gerekli dersleri almamış olmamız nedeniyle yasal düzenlemelerdeki eksikler ve denetimlerdeki 
boşluklar sürmekte, depremlere karşı önlemler günü birlikçi yaklaşımlarla geçiştirilmektedir. 
Bütün bu yaşananların temel nedeni, yıllardır uygulana gelen siyasi ve ekonomik rant amaçlı yapılaşma 
politikalarıdır; çağdaş, planlı sağlıklı, güvenlikli kentleşme süreçlerini yaratacak ve depremlerde yıkımı en aza 
indirecek düzenlemelerin yapılmamasıdır. Hatalı ve denetimsiz yapı süreçleri, bütün bu sorunların başında 
gelmektedir. 
Diğer yandan, doğal afetlere karşı bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı bilimsel-teknik mühendislik 
önlemlerinin alınması konusunda yeterli çalışmalar yapılmamış, Deprem Şurası v.b. girişimlerin hakkı 
verilmemiştir. Hatta 1999 yılında deprem sonrasında TBMM’de gündeme gelen bazı mevzuat değişiklikleri 
bile hala komisyonlarda bekler durumdadır. 
Yine son dönemlerde Afet, Đmar, Yapı Kanunları ve “Deprem Bakımından Yapı Yasaklı Alanlardaki 
Yerleşimlerin Güvenilir Alanlara Nakline Dair Kanun Tasarısı”nda görüldüğü gibi yasalar, yasa taslakları ve 
yönetmelikler arasında birbirinden kopukluklar söz konusudur. Bilimsellikten ve kamu yararı temelinden uzak 
taslaklar ile köktenci çözümlere yönelmek mümkün değildir.  
Öte yandan 7. Beş yıllık Kalkınma Planından beri diğer kamusal hizmetlerde olduğu gibi afetlerle ilgili yasa ve 
mevzuatlara ilişkin yaklaşımlarda da özelleştirme ve piyasaya açılmacılık egemen kılınmıştır. 1999 depremi 
sonrası Dünya Bankası’nın dayattığı zorunlu deprem sigortası da bu temelde gündeme gelmiş ve malul 
kılınmıştır. 
Özellikle 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında “Güvenli yapılaşma” adına getirilen yapı denetimi 
düzenlemeleri de deprem sonrası sorunları çözememiş hatta yeni kargaşalar yaratmıştır. Depremle ilgili yasal 
düzenlemelerden biri olan “Yapı Denetim Kanunu”nda ciddi eksikler bulunmaktadır. 17 Ağustos 1999 
depremi ardından “gündeme gelen 595 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’nce iptali üzerine aynı anlayışla 
oluşturulan 4708 sayılı yasanın sonuçları 2003 Mayıs’ında Bingöl depreminde bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Odamızın tüm uyarılarına rağmen bu yasanın kapsamına birinci derece deprem bölgesindeki birçok ilimiz 
ısrarla alınmamıştır. 
Bilim ve tekniğin gereklerine uygun, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak hazırlanacak 
yeni bir Yapı Denetim Kanunu ivedilikle TBMM gündemine taşınmalıdır. Bu Kanunun temelini oluşturacak ve 
tüm hazırlıkları TMMOB tarafından tamamlanmış olan “Yetkili/Yetkin Uzman Teknik Eleman Kanunu” da Yapı 
Denetim Kanunu’na paralel olarak TBMM gündemine taşınmalıdır. 
1999 Depremlerinden sonra üniversiteler, meslek odaları ve uygulamacı kamu kurumlarında artan bilgi ve 
deneyim birikimine dayanarak, piyasacı/özelleştirmeci anlayışlardan bağımsız bir önlemler bütünü 
oluşturulmalıdır.  
Bu kapsamda, insan yerleşimlerinin güvenli kılınması ve afet zararlarının en aza indirilebilmesi için önleyici 
önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. “Yara sarıcı” ve yalnızca deprem sonrasıyla sınırlı kalan değil, 
deprem öncesi önlemleri de planlayan “zarar azaltma” yaklaşımı ön plana geçmelidir. Bunların yanı sıra 
deprem zararlarını azaltma, imar yasası ve ilgili mevzuatlara yansıtılmalı, kent planlaması ve yapı üretimi 
bütünlüklü bir şekilde ele alınmalı ve Afet Yönetimi Stratejik Planı hızla oluşturulmalıdır. 
 

          TMMOB 
        MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 
                                                                                           Emin KORAMAZ 

 
 
 
 



 

Odamız, kamu emekçilerinin fiili ve meşru mücadele anlayışından aldığı güçle onların gerçek temsilcisi olarak 
yoluna devam eden KESK’in mücadelesini desteklemekte ve üreten, sanayileşen, demokratikleşen Türkiye 
mücadelesinde KESK ve diğer emek ve demokrasi güçleriyle ile omuz omuza olma tutumunu kamuoyu ile 
paylaşmaktadır. 

Basına ve Kamuoyuna 

22.08.2006 

MÜHENDĐSLER KESK'Đ DESTEKLĐYOR 

Kamu çalışanlarının örgütleri ile siyasal iktidar arasındaki toplu görüşmeler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası uyarınca yürütülmektedir. Ancak bu Yasa toplu sözleşme ve grev hakkını içermemekte, 
konu “toplu görüşme” adı altında geçiştirilmektedir. 
 
Asgari ücretin yüksek olduğunu açıklayan IMF ve onun müttefiki siyasi iktidarın emeği yok sayan tercihleri ile 
ILO Sözleşmesi ve Anayasa hükümlerine karşın değiştirilmemesinde ısrar edilen 4688 sayılı Yasanın 
sınırlamaları dikkate alındığında, toplu görüşmelerin kamu emekçilerinin hakları açısından olumlu sonuçlar 
üretemeyeceği görülmektedir. 
 
Kamu emekçisine ve halka “kaynak yok” diyen hükümetler, yüksek faizlerle borçlanarak rantiyeyi zengin 
etmek ve IMF’ye faiz ödemeleri ile meşgul olmuşlardır. 2005 yılı toplu görüşmelerinde KESK’in şerhine 
karşın, Hükümet ve KESK dışındaki iki konfederasyonun toplam % 5’lik zamma imza atmalarının altında bu 
gerçek vardır. 
 
Öte yandan 2005 yılı toplu görüşmelerinde gündeme gelmediği halde Hükümet, güvenlik, yargı, din ve mülki 
idare personeline önemli ölçüde iyileştirmeler yapmıştır. Bu durum, toplu görüşmelerin işlevsizliğini ve 
çalışanlar arasında kayırmacılık yapıldığını göstermektedir. 
 
2006 için hükümet tarafından verilmek istenen % 2,5+2,5’luk zam ise bırakalım insanca yaşam gereklerini, 
enflasyonun ve yoksulluk sınırının çok altındadır. Yoksulluk sınırının üzerindeki kamu çalışanı oranının 
yalnızca % 1,24 olması, Türkiye’nin ve kamu çalışanlarının trajik durumunu ortaya sermektedir. 
 
Bugün kamu emekçilerinin reel ücretleri 1979 yılındaki seviyenin altındadır. Bu arada GSMH % 287 
büyümüştür fakat kamu emekçilerine 26 yıldır büyümeden pay verilmemektedir. Kamu emekçilerinin reel 
ücretleri aynı oranda büyüseydi, 773 YTL olan ortalama maaş, bugün yaklaşık 2.150 YTL olacaktı.  
 
KESK 2007 yılı için en az ücret alan kamu emekçisinin temel ücreti 1.050 YTL olmalıdır, diyor ve 2006 
enflasyon kayıplarının karşılanmasını istiyor. KESK yalnızca ücret artışı için değil, mali ve sosyal haklar, 
çalışma koşulları ve ilişkileri, demokratik ve sendikal haklar bütünlüğü içinde uğraş vermektedir. KESK; 
2821, 2822 ve 4688 sayılı yasaların kaldırılarak, uluslararası sözleşmelere uygun, toplu pazarlık ve grev 
hakkını içeren, çalışanların ortak örgütlenmesine imkan veren bir sendika yasası için; başta siyaset yasağı 
olmak üzere, kamu emekçileri için öngörülen yasakların kaldırılması için; sendikal mücadelede zarar gören 
ve sürgün edilen kamu emekçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraş veriyor. 
 
Odamız ve TMMOB, kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancıları ile birlikte diğer kamu emekçilerinin 
ekonomik, sosyal ve özlük haklarının toplu görüşmeyle değil, toplu sözleşme masasında görüşülmesini 
savunmakta ve KESK’i desteklemektedir. 100 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının da çalıştığı 
kamuda, insanca yaşanabilecek koşulların yaratılması için, kamu emekçilerinin pazarlık güçlerini artıracak 
başka seçenekleri bulunmamaktadır. Bu hak, uluslararası sözleşmelerden doğan ve Anayasa’nın 90. madde 
değişikliğiyle hukuki dayanakları güçlenen haklı ve meşru bir zemine de sahiptir. 
 
Odamız, kamu emekçilerinin fiili ve meşru mücadele anlayışından aldığı güçle onların gerçek temsilcisi olarak 
yoluna devam eden KESK’in mücadelesini desteklemekte ve üreten, sanayileşen, demokratikleşen Türkiye 
mücadelesinde KESK ve diğer emek ve demokrasi güçleriyle ile omuz omuza olma tutumunu kamuoyu ile 
paylaşmaktadır. 
 

TMMOB  
MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 
Yönetim Kurulu Sekreteri 
Ali Ekber ÇAKAR     



 

 

Türkiye’nin Barış Gündemi, Kürt Sorunu ve Lübnan’a 
Asker Gönderme Konuları Etrafında Şekillenmektedir 

MMO, Đç ve Dış Politikada Maceracı Eğilimlere 
Karşı Çıkmaktadır. 

 
30.08.2006 

 
1939’da Nazi ordularının Polonya’ya girdiği tarih olan 1 Eylül, emperyalizm ve ona bağlı savaş 
lobilerinin dünya çapında yargılandığı bir gündür. 

Đkinci Dünya Paylaşım Savaşının sonuçları ve ondan sonraki sömürü ve işgal politikaları, her 1 
Eylül’de dünya çapında ve kitlesel düzeyde protesto edilmekte; halkların eşitlik, barış ve özgürlük 
istemleri dünya çapında birleşerek bütün dünyayı sarmaktadır. 

Odamız uyarmaktadır:  

• 1 Mart tezkeresi ve ABD’nin Irak’ı işgal politikasının sonuçlarından dersler çıkarmayan 
siyasal iktidarın iç ve dış politikaya ilişkin ana sorunlarda çözümsüzlüğe sarılması, yalnızca 
siyasal iktidarın geleceğini değil, bu ülke ve ülkemizde yaşayan herkesi birinci dereceden 
ilgilendirmektedir. 

• Türkiye’nin içinde bulunduğu dezavantajlı sosyo ekonomik sorunlar ve yoksullaşmanın 
hızla arttığı bir ortamda Türk dış politikasında maceracı eğilimlerin tekrar öne çıkması, 
gerek iç gerekse dış politikada onulmaz sorunlara yol açacaktır. 

• Türkiye Ortadoğu’da ve Kürt sorununda daha fazla ABD yörüngesine girmektedir. Lübnan’a 
asker gönderilmesi ile mevcut iç ve dış politika sorunları katmerlenerek artacaktır. 

Oysa sorunların çözümü ülkemizin sanayileşmesi, demokratikleşmesi, eşitlik ve adalet temelinde, 
kişilikli bir dış politika izlenmesi ile tamamen Türkiye’dedir, bu topraklardadır. 

Odamız, Kürt sorununun demokratik yollardan çözümünü sekteye uğratan, ülkemizi bir iç savaş 
ortamına sürüklemeye yönelik tüm girişimleri ve sorunun çözümünü baskıcı ve dayatmacı 
anlayışlara heba eden tüm yaklaşımları kınamakta ve ABD ve Đsrail’in lehine olan Lübnan’a asker 
gönderme girişimine mutlak bir şekilde karşı çıkmaktadır. 

Odamız, emperyalist odaklarca belirlenen ve dışa bağımlılıkla karakterize olan teslimiyetçi, savaş 
ve şiddet yanlısı politikalara karşı çıkmakta ve ülkemizin bağımsızlığını, halkların kardeşliğini, 
eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin egemen kılındığı bir iç ve dış politika bütünlüğünü 
savunmaktadır. 

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü bu duyarlılıklarla kutluyor, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bu 
gerçeklere duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

SAVAŞSIZ, ĐŞGALSĐZ, SÖMÜRÜSÜZ BAŞKA BĐR DÜNYA VE BAŞKA BĐR TÜRKĐYE’YĐ 
MÜMKÜN KILMAK ELLERĐMĐZDEDĐR! 

    
        TMMOB 
        MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 
                                                                                           Emin KORAMAZ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Teoman Öztürk’ü Andık :  
 
1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığını yapmış olan Teoman Öztürk ölümünün 12.yılında 
11 Temmuz 2006 Salı günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek anıldı.  
 
Anma etkinliği öğle saatlerinde Karşıyaka mezarlığında kalabalık bir katılımla mezarı başında 
anılarak yapıldı. Burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile, TMMOB önceki 
dönem başkanlarından Bülent Tanık ve döneminin TMMOB Genel Sekreteri Oğuz Türkyılmaz 
konuşma yaptılar.  
 
Anma etkinliği 11 Temmuz akşamı Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sürdü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..."  
Teoman Öztürk'ün TMMOB 24. Genel Kurulu Konuşmasından (24 Mayıs 1980)  
 
 

ERDEMĐR’ĐN Özelleştirilmesi :  
 
ERDEMĐR Özelleştirmesinde Devire Đzin Veren Rekabet Kurulu Kararı’nın Yürütmesi  
Danıştay 13.Dairesi tarafından durduruldu. ERDEMĐR’in özelleştirilmesine karşı Odamızca açılan 
davada, Danıştay 13. Dairesi’nce; Rekabet Kurulu’nun ERDEMĐR’in devrine izin verdiği Kararını 7 
kişiyle alması gerekirken, Yasa’ya aykırı olarak 8 kişi toplanarak aldığı gerekçesiyle, devir işlemine 
izin Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
Danıştay’ın bu Kararı’yla, ERDEMĐR’in devri yasal dayanaktan yoksun kalmıştır. 
Danıştay 13. Dairesi’nin Kararı bir kez daha göstermiştir ki; stratejik öneme sahip, kamuya büyük 
gelir getiren işletme, varlık ve hizmetler yangından mal kaçırırcasına özelleştirme kapsamına 
alınarak bir an önce özelleştirilmelerine çalışılmakta, böylesine önemli özelleştirme süreçlerinde 
yürütülen işlemlerde, telafisi imkansız hatalar yapılmaktadır. 
Kamuya ait tüm değerlerin önü alınamaz bir istekle özelleştirilmelerinde yürütülen işlemlerde 
böylesine önemli hataların yapılması; özelleştirmelerdeki aceleciliği ve dolayısıyla kamu yararına 
uygunluk değerlendirmesinin yeterince yapılmadığını da ortaya koyar niteliktedir. 
Artık ERDEMĐR, TELEKOM, TÜPRAŞ v.b. gibi ülkenin ve kamunun genelini ilgilendiren 
özelleştirmelerde, devir yapılmadan, bu özelleştirmelere karşı yürütülen yargı sürecinin 
beklenmesi, Kanuni Đdare Đlkesinin bir gereği olarak kabul edilmelidir. 
ERDEMĐR’de devir işleminin yapılmış olması, ERDEMĐR özelleştirmesinin hukuka aykırılığını 
ortadan kaldırmamakta, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma Kararı’nı hükümsüz kılmamaktadır. 
Devirin hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilmiştir ve Đdarelerin hatalı işlemlerini geri 
alabilmeleri genel Đdare Hukuku Đlkelerindendir. 
Odamız, bağımsız yargının kararına saygı ve yürütmeyi durdurma işleminin derhal uygulanmasını 
istemektedir. 
 
 
 
 
 



 

TMMOB’DEN HABERLER :  
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı "Đsrail ve ABD Saldırganlığını, Irak, Filistin ve Lübnan'ın Đşgalini durduralım" 
mitingi ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

 
 

MÜHENDĐSLER, MĐMARLAR, ŞEHĐR PLANCILARI 20 AĞUSTOS'TA ĐSTANBUL KADIKÖY MEYDANI'NDA OLACAK 
 

18.08.2006 
 
 
 
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları "Đsrail ve ABD Saldırganlığını, Irak, Filistin ve Lübnan'ın Đşgalini durduralım" 
diyenlerle birlikte Đstanbul Kadıköy meydanında 20 Ağustos'ta buluşuyor. 
 
O gün alanda hep birlikte, "Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği" denecek. Siyasal iktidara "Ortadoğu'ya asker 
yollama" denilecek.  
 
Küreselleşmenin ideologları seksenli yıllarda dünyanın yeni bir döneme girdiğini söylüyorlardı. Artık dünyayı barış bekliyordu. 
Demokrasi bekliyordu. Hoşgörü bekliyordu. Üretim ve tüketim artacaktı. Refah gelecekti. Farklı ideolojiler ortadan kalkacak, farklı 
sınıf çıkarları bulunmayacaktı. Yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. 
 
Ancak, bu süreçte görüldü ki, söylenenlerin aksine; güçlü kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünyanın hemen her 
tarafında süre giden savaşlar, katliamlar, işsizlik, açlık, saldırı ve savaş, toplumsal yozlaşma ve daha yoğun bir sömürü meydana 
geldi. Küreselleşme dünya halklarına; barış, adalet, kardeşlik, özgürlük değil, aksine daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha 
fazla açlık ve daha fazla savaş getirdi. 
 
Evrenin efendisine biat eden iktidarların olduğu tüm ülkelerde, ya bu yeni duruma uyum yasaları ile dâhil ediliyorsun, ya da 
Irak'ta, Afganistan'da, Lübnan'da olduğu gibi açık işgal ve saldırılara muhatap oluyorsun. Küresel sermaye, dünyanın mazlum 
halklarına savaş açtı. 
 
Ama biz biliyoruz: Dünya halklarının önüne konulan kırk katır, kırk satır ikileminin dışında başka bir seçenek daha var. Halkların 
kardeşlik içinde yan yana ve özgürce yaşayacağı bir başka dünya mümkündür. Bir başka Ortadoğu mümkündür. Bir başka yaşam 
mümkündür.  
 
Evet: Biz yapabiliriz. Biz ABD emperyalizmini ve onun yerli işbirlikçilerini durdurabiliriz. Biz Đsrail vahşetini durdurabiliriz. Biz 
evrenin efendisinin Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesini geri püskürtebiliriz. Biz Orta doğunun mazlum halklarının kaderini 
değiştirebiliriz.  
 
Şimdi dünya halklarının bir arada ve yan yana durarak, küresel sermayenin açmış olduğu küresel savaşa karşı direnme zamanıdır. 
Şimdi Küresel saldırıya karşı, küresel direniş deme zamanıdır. Şimdi dünya halklarına düşen, emperyalizme ve onun yerli 
işbirlikçilerine karşı teslim olmama zamanıdır. Şimdi orta doğunun mazlum halklarıyla dayanışma zamanıdır. Şimdi 20 Ağustos'ta 
Kadıköy'de buluşma zamanıdır. 
 
Selam olsun emperyalizmin işgallerine karşı direnenlere. Selam olsun Ortadoğu'nun mazlum halklarına. 

              
             Mehmet SOĞANCI  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Dikili'de Etkinliklere yapılan saldırı ile ilgili olarak 20 Ağustos 2006 tarihinde 
basın açıklaması yaptı. 

 
DĐKĐLĐ'DE "BARIŞ DEMOKRASĐ VE EMEK ŞENLĐĞĐ"NE YAPILAN SALDIRI KABUL EDĐLEMEZ. 

 
Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen, Barış Demokrasi ve Emek Şenliklerinin beşinci haftası kapsamında 19 Ağustos 2006 

tarihinde yapılan panele yapılan saldırıyı kınıyoruz. 
 
 
Etkinlik kapsamında düzenlenen "Siyanür-Altın-Çevre Paneli" konuşmacıları ve izleyenlerine karşı yapılan saldırı kesinlikle kabul 
edilemez. Saldırıyı düşünenler, düzenleyenler, gerçekleştirenler hakkında her türlü işlem yapılmalıdır.  
 
Barış, demokrasi ve emek şenliklerini hiç kimsenin engelleme gücü olamaz. Bu şenlikleri karartmaya kimsenin gücü yetmemelidir. 
 
Panel konuşmacıları Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ali Osman Karababa, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Đzmir Şube Başkanı Ertuğrul Barka, Avukat Ali Arif Cangı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Enver Küçükgil ile panel izleyicilerine TMMOB'nin sevgilerini iletiyorum. 
 
TMMOB, Barış, Demokrasi ve Emek Şenlikleri'nde Dikili Belediyesi'nin yanındadır. 

 
Mehmet SOĞANCI  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 



 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 29 Agustos 2006 tarihinde "Lübnan'a asker gönderme" ve "1 Eylül Dünya Barış 
Günü" ile ilgili basın acıklaması yaptı. 
 
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE KAPĐTALĐST KÜRESELLEŞMENĐN SALDIRILARINA KARŞI, BARIŞ, EŞĐTLĐK, 
ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMĐZĐ HEP BĐRLĐKTE GELĐŞTĐRELĐM 
 
Đkinci Dünya Savaşı diye bilinen Đkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başladı. 
Ardında elliikimilyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945'de 
son buldu. Đnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak 
kabul edildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. 
 
 
Ancak bu gün ülkemizde 1 Eylül Dünya Barış Günü bir yeni mücadelenin başlangıç günü olacak. Bakanlar Kurulu "Türkiye'nin 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı çerçevesinde Lübnan'a gönderilecek Barışgücü'ne katılma" kararı aldı. 
Milli menfaatlerimiz bunu gerektiriyormuş.  
 
TMMOB Lübnan'a asker gönderilmesine karşıdır. 
 
Lübnan'a asker gönderilmemesi sağlanmalıdır. Biz bunu sağlayabiliriz. Bu iş, iş değildir. Siyasal iktidarın ülkeyi sürükleyeceği bu 
yol bataklıktır, insana ve yaşama karşıdır. 
 
Bütün emek ve meslek örgütlerine, yüreği insanlıktan ve emekten yana atan tüm siyasal partilere, yapılara, çevrelere, 
platformlara sesleniyoruz: 
 
Biz siyasal iktidarın bu uygulamasını durdurabiliriz. Biz bu evrende, yaşamın bu zamanında kapitalist küreselleşmenin insanlığa 
karşı açtığı bu savaşta, bu uygulamayı geri püskürtebiliriz. Gelin hep birlikte, bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim. Gelin 
farklı duruşları kapitalist küreselleşmenin bu saldırılarına karşı yan yana getirerek bir karşı duruşu yaratalım. 
 
Biz bunu istersek yapabiliriz. 
 
BĐZ ÜLKEMĐZDE VE BÖLGEDE BARIŞ, EŞĐTLĐK VE ÖZGÜRLÜK ĐSTĐYORUZ 
 
Ortadoğu ve Türkiye kapitalist küreselleşmenin bütün çıplaklığıyla yaşandığı alan konumundadır. Irak'ta başlatılan savaş bu 
bölgede uzun dönem devam edecek ve çatışmalar sürecektir. Şimdi konu mankeni Lübnan olmuştur. Kapitalist küreselleşmenin 
dünya halklarına açtığı savaş şimdi kendini Lübnan'da göstermiştir. 
 
Bugün barıştan yana olmak, emekten ve demokrasiden yana bütün güçlerle birlikte sermayenin yasalarla, bombalarla dünyada 
emekçilere karşı giriştiği savaşa karşı durmak demektir. Bugün barıştan yana olmak, siyasal iktidarın çıkarmaya çalışacağı yasalara 
karşı 'emek'ten yana olmak demektir. Bugün barıştan yana olmak, Kürt sorununun barışçıl çözümünde ısrarcı olmak demektir. 
Bugün barıştan yana olmak, Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da yaşanan katliamlara karşı tüm dünyadaki barış ve demokrasi güçleri ile 
birlikte yan yana durmaktır. 
 
Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumlarına, halklar arasında yaratılan düşmanlığa karşı barış istiyoruz, bölge halklarıyla dostluk 
ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz, halkların kültürel ve insani haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. 
 
Biz, şiddet ve baskı politikalarında ısrar edenlerin, çok kimlikli çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale 
getirilmesinden kaçınanların, iç ve dış politikada, gerilim yaratmaktan medet umanların, demokratikleşmeyi AB ile pazarlıkların 
sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik olarak görenlerin, yasal düzenlemelerdeki gelişmeleri bile hayata 
geçirmeyenlerin, barışın önünde en büyük engel olduğunu biliyoruz. 
 
Biz, barışın, demokrasinin ve insan haklarının yerleşmediği bir ülkede emekçilerin haklarının korunmasının olanaklı olmadığını da 
biliyoruz. 
 
Biz, yayılmacı ve teslimiyetçi bir dış politika izlemeyen, savaşa, işgale ve talana ortak olmayan, demokratik, sosyal hukuk devleti 
niteliğine sahip, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz, 
ülkemizin ve toplumumuzun bir daha savaş ve şiddeti yaşamaması için öncelikle demokratikleşmeye yönelik çözümlerin 
benimsendiği, bağımsız, demokratik ve barış içinde bir Türkiye istiyoruz. 
 
Evet, biz biliyoruz: Başka bir yaşam mümkündür! Başka bir Türkiye mümkündür! Başka bir Ortadoğu mümkündür! Başka bir 
Dünya mümkündür! 

 
Mehmet SOĞANCI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı hükümet ile kamu çalışanlarının yetkili 
sendikaları arasında 15 Ağustos'ta başlayacak toplu görüşmeler ile ilgili basın açıklaması yaptı.  
 
TMMOB, TOPLU GÖRÜŞME SÜRECĐNDE KAMU ÇALIŞANLARININ TARAFINDA 
OLACAKTIR. 
 
Bu yıl beşincisi yapılacak olan, hükümet ile kamu çalışanlarının yetkili sendikaları arasındaki toplu 
görüşmeler 15 Ağustos'ta başlıyor. 
 
TMMOB öncelikle, tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli, sendika hakkını savunmaktadır. Ve bu 
biçimi ile yapılan görüşmeleri esasında "çalışan hakkının ihlali" olarak görmektedir. 
 
Nitekim dört kez yapılan görüşmelerin sonunda da, hangi iktidar olursa olsun sonuç kamu 
çalışanlarının aleyhine şekillenmiştir. Siyasal iktidarlar, bu görüşmelerde pozisyonlarını IMF 
direktifleri ile belirlemektedirler. 
 
Örneğin geçen yıl yapılan görüşmeler sonunda siyasal iktidarca "kaynak yok" gerekçesi ile %5'lik 
zam ilan edilmiştir. Ancak uygulamada "kaynak yok" söyleminin gerçeği ifade etmediği; siyasal 
iktidarın istediği kesimlere, istediği oranda iyileştirme yaptığı görülmüştür. 2005 yılı Toplu 
Görüşmeleri'nde gündeme gelmediği halde, siyasal iktidar sadece güvenlik, yargı, din ve mülki 
idare personeline önemli ölçüde iyileştirmeler yapmıştır. Siyasal iktidar bu tavrı ile kamu 
görevlileri arasında ayrım yapmış, sendikaları devre dışı bırakarak, Toplu Görüşme anlayışının 
işlevsizliğini bir kez daha kanıtlamıştır. 
 
Geçen yıl, Türkiye tarihinde ilk kez, toplu pazarlık ve grev hakkı yerine, "sendikaları, işveren 
devletin müdahalesine açık hale getirme pahasına" sendika aidatı karşılığı olarak 5 YTL verilmiştir. 
Bu durum her türlü sendika anlayışına açıkça aykırıdır. Konu Anayasa Mahkemesi'ndedir. 
 
IMF ve Dünya Bankası üzerinden gelen ve 19. Stand-by ile 2007 yılına kadar uzatılan politikaların 
çok ciddi sorunlara yol açacağı son ekonomik gelişmelerle bir kez daha görülmüştür.  
 
2001 yılından bu yana kilitlenilen yüzde 6.5'luk faiz dışı fazla hedefi ise kamu çalışanlarının 
ücretlerinin düşürülmesi, yatırımların azaltılması, eğitime ve sağlığa ayrılan payların düşürülmesi, 
dolaylı vergilerin artırılmasıyla sağlanıyor. Kamu çalışanlarının reel ücretleri hala 1979 yılındaki 
seviyenin altındadır. Ancak buna rağmen GSMH %287 büyümüştür. Kamu emekçilerine 26 yıldır 
büyümeden pay verilmemektedir. Bu bile başlı başına çok büyük bir reel ücret kaybı olduğunu 
göstermektedir. Kamu çalışanlarının mali sorunları son ekonomik dalgalanmaların etkisiyle de 
büyümeye devam etmektedir. Kamu emekçilerinin 2006 yılı kayıpları enflasyondaki, döviz ve 
faizdeki gelişmeler ile büyüme rakamları dikkate alınarak karşılanmalıdır.  
 
Ayrıca,  
 
Kadınlara yönelik ayırımcı çalışma koşulları kaldırılmalıdır. Haftalık çalışma süresi 35 saate 
indirilmelidir. Sözleşmeli personel kadroya alınarak, iş güvencesi verilmeli, iş güvenceli çalışma 
ortamı zedelenmemelidir. Kamu çalışanlarının yönetime ve denetime katılmaları yönündeki 
engeller kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik ve sağlık hakkını ortadan kaldıran SSGSS Yasası 
uygulanmamalıdır. 
 
TMMOB, bu görüşme döneminde de kamu çalışanlarının yanında taraf tutacağını ifade etmektedir. 
 
TMMOB, çalışanların "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" mücadelesinde, çalışanlarla ve 
onların örgütleri ile omuz omuza duracaktır. 
 
 

         Mehmet SOĞANCI  
         TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı  



 

 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 14 Ekim 2006 tarihinde yapılacak "TMMOB 
Mitingi" ile ilgili basın açıklaması yaptı.  
 
 
14 EKĐM'DE ANKARA'DAYIZ 
 
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 14 Ekim 2006'da Ankara'da, TMMOB 
mitinginde! 
 
Ülkemizin tüm varlıkları özel sermaye istismarından kurtarılarak, toplumsal gönencimizin 
arttırılmasına yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi politikası 
esas alınarak, kamusal kaynaklara dayalı ve istihdamı arttırıcı sanayileşme ve kalkınma hedefine 
yönelik, özelleştirmelerin durdurulması, özelleştirilen halka ait varlıkların kamulaştırılması ve 
kamu kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi için, 
 
Son yıllarda özellikle dış bağımlılığın arttığı enerji sektöründe, nükleer enerji santralleri ve benzer 
maceralardan vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara dayalı, planlı bir politika izlenmesi için, 
 
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ile neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarının 
piyasalaştırılarak yabancı sermayenin istilasına açılmasına karşı çıkmak için, 
 
Eğitimde öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin egemen olmasını sağlamaya yönelik 
girişimlere ve eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme çalışmalarına karşı durmak 
için, 
 
Bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için, 
 
Tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayalı hücre (F) tipi cezaevi uygulamalarına son verilmesi, 
cezaevlerinde insani yaşam koşullarının hâkim kılınması için,  
 
Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün 
özü demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması için, 
 
Ülkemizin doğasının korunması, sanayileşmenin çevreyi ve doğayı tahrip etmeden 
gerçekleştirilmesi için, 
 
Kentsel mekânın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi etrafında üretilmesi-paylaşılması ve 
doğal-kültürel varlıkların koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için, 
 
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemek için ve 
tüm emekçi kadınların mücadelelerinin yanında olmak-birlikte mücadele etmek için,  
 
Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, genetik tohum ve gıdaların ülkemize sokulmasına, 
çiftçimizi üretimden, tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara karşı durmak için, 
 
Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin 
kamuda kalmasının sağlanması için, 
 
AB müzakere sürecinin ülke çıkarları, çalışanlar, demokratik hak ve özgürlükler yönünden bir 
mücadele süreci olarak değerlendirilmesi için, 
 
Kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için, 
 
"Madenlerimizin gerçek sahipleri halkımızdır" şiarını her zaman her alanda daha güçlü haykırmak 
için, 



 

 
Hasankeyf'te uzun bir tarihi süreci yansıtan bir birikimin dağıtılmasına, Bergama’da, Eşme’de, 
Belek’te sermayenin halkın karşı çıkışına rağmen hukuk dışı yönelimlerine, Fırtına Vadisi’nde, 
Munzur’da, Sinop’ta, Aloinoi’de doğanın tahribine zemin hazırlayanlara, deprem ve taşkınları 
kader olarak kabul edip, hızlandırılmış tren kazalarına neden olanlara dur demek için, 
 
Dünyanın her yerinde işgallere ve saldırılara karşı mazlum halkların yanında olduğumuzu ifade 
etmek için,  
 
Savaşa karşı barışı savunmak için, 
 
TMMOB yasasına gereksiz ve yanlış yapılan müdahaleleri engellemek için, 
 
Ücretli çalışan üyelerimiz ile emekli üyelerimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak; işsiz 
üyelerimize sahip çıkmak için, 
 
"Geleceğe uzak olan üzüntüye yakındır" lafzından yola çıkarak "gençlik geleceğimizdir" şiarını her 
zaman her alanda daha güçlü haykırmak ve yaşama geçirmek için, 
 
Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için, 
 
Đnsanımıza, üyemize, yaşama, mesleğimize ve ülkemize sahip çıkmak için, 
 
Ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü 
bir Türkiye ve Dünya için, 
 
14 Ekim 2006 günü Ankara'da buluşuyoruz! 
 
Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, 
"Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün"dür  
 
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz. 
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. 

 
         Mehmet Soğancı 
         TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ALANINDA 

ÇALIŞACAK MÜHENDĐSLERĐN GÖREV VE YETKĐLERĐNĐ DÜZENLEYEN YÖNETMELĐK ĐPTAL EDĐLDĐ. 

 
Danıştay 10. Dairesi TMMOB tarafından açılan dava sonucunda TMMOB'yi haklı görerek, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20.1.2004 tarih - 25352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Đş 

Güvenliği Đle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesindeki "iş güvenliği uzmanı" tanımını ve 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 ve 16. maddelerinin iptaline karar verdi. 

 

Davanın Özeti : 

 

20.1.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Đş Güvenliği Đle Görevli Mühendis veya Teknik 

Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4., 5., 7., 8., 

9., 10., 11., 12., 13., 14, 15., 16. ve 17. maddelerinin; 4857 sayılı Đş Kanununun 82/2. maddesi 

Yönetmeliğin hazırlık aşamasında TMMOB'nin görüşünün alınmasını zorunlu kılmasına karşın idarenin, görüş 

almadan Yönetmeliği hazırlayarak yürürlüğe koyduğu, Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin, 4857 

sayılı Yasanın 82. maddesinde belirtilen "görevli mühendis" ibaresine aykırı olarak sayma yoluyla 

mühendislik disiplinlerini daralttığı, 7. maddenin, bugüne kadar meslek odasından iş güvenliği uzmanlığı 

belgesi almış olan mühendislerin kazanılmış haklarını yok saydığını ve maddenin başlığının "iş Güvenliği 

Uzmanının Nitelikleri" olarak belirlenmesine karşın madde hükmünde nitelik tanımlaması ve kriterine yer 

verilmediği, sertifika sınıflarının düzenlendiği 8. maddeyle Bakanlık bünyesinde çalışanların ayrıcalıklı kılındığı 

ve sınavsız sertifika hakkı verildiği, Yasanın 82. maddesinde "mühendis veya teknik eleman" sınırlaması 

yapılmasına rağmen Bakanlık bünyesinde çalışan tüm müfettişlerin kapsama dahil edilerek işletme, hukuk, 

iktisat v.b. fakülte mezunlarına da iş güvenliği uzmanlığı yolunun açıldığı, Eğitim ve Sınav Konuları ile ilgili 9. 

maddede düzenlenen Đş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Komisyonunda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 

bir üyeyle temsiline yer verilmesinin Birliğin etkin olmasını engellediği, Yönetmeliğin 10. maddesiyle iş 

güvenliği uzmanlarına sertifika sınıfına göre çalışma esasının getirilmesinin özel bir alan olan iş güvenliği 

alanının sınıflandırılmasına yol açtığı ve risk gruplarına göre çalışma sonucunu doğurduğu bu yöntemin ise 

işyerlerinin hangi risk grubuna gireceği konusunda ülkemizde yeterli bilimsel verinin bulunmaması nedeniyle 

uygulanmasının bilimsel olmayacağı, iş güvenliği uzmanının hizmet süresiyle ilgili 11. maddede belirlenen 

hizmet süreleriyle Đş Kanununun amaçladığı güvenlikli iş ortamının sağlanamayacağı, Yönetmeliğin 12, 13 ve 

14. maddelerinin 11. maddeyle çeliştiğini çünkü iş güvenliği uzmanının anılan maddelerde belirlenen, görev, 

yetki ve sorumluluklarının 11. maddede belirlenen hizmet süresinde yerine getirilmesinin olanaklı olmadığı, iş 

güvenliği uzmanının işverenle sözleşme yapmasını düzenleyen 15. ve sözleşmenin herhangi bir nedenle 

geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durumun idareye bildirilmesini öngören 16. maddesinin söz konusu 

nitelikleri itibarıyla iş güvenliği uzmanını işverene bağımlı hale getirdiği, Yönetmeliğin yayımı tarihinde 

yürürlüğe gireceğinin belirlendiği 17. maddenin ise bu şekliyle Bakanlık personelinin sınavsız sertifika sahibi 

olmasının sağlanmasına yol açarak Bakanlık personeli lehine fiili durum yaratıldığı ileri sürülerek iptali 

istenilmektedir. 

 

 
 



 

 

MMO ETKĐNLĐK TAKVĐMĐ 

 

Tarih  Etkinlik Adı  Düzenleyen 

 08-09 Aralık 2006 I.Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve 
Mesleki Denetim Kurultayı  

 Merkez 

 10-11 Mart 2007  Öğrenci Üye Kurultayı 2007  Merkez 

 16-17 Mart 2007  VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi  Đzmir-
Eskişehir 

 23-24 Mart 2007  I. Çukurova' da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu  Adana 

7-8 Nisan 2007 I. Mühendislik, Đstihdam ve Ücretlendirme Kurultayı  Đstanbul 

 14-15 Nisan 2007  III. LPG-CNG Kongre ve Sergisi  Ankara 

 27-28 Nisan 2007  IV. Đş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi  Adana 

 03-05 Mayıs 2007  Uluslararası Doğalgaz Kongresi  Merkez 

 12-13 Mayıs 2007  IV. Uçak Havacılık ve Uzay  Mühendisliği Kurultayı  Eskişehir 

 18-19 Mayıs 2007  X. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu  Bursa 

 25-26 Mayıs 2007  II. Marka, Patent ve Teknoloji Sempozyumu  Gaziantep 

 01-02 Haziran 2007  I. Enerji Verimliliği ve Yalıtım Kongresi  Kocaeli 

 08-09 Haziran 2007  II. Trakya' da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu  Edirne 

 22-23 Haziran 2007  III. Đş Makimaları Sempozyumu ve Fuarı  Đstanbul 

 07-08 Eylül 2007  II Tekstil Teknolojisi ve Tekstil Makinaları Kongresi  Gaziantep 

 06-07-08 Eylül 2008  II. Ulusal Đklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi  Antalya 

 08-09 Eylül 2007  III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi  Mersin 

 18-19-20-21 Ekim 2007  VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı  Đzmir 

 19-20 Ekim 2008  II. Tıbbi Cihazlar Đmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi  Samsun 

 25-26-27-28 Ekim 2007  VII. Ulusal Hidrolik - Pnömatik Kongresi ve Sergisi   Đzmir - 
Đstanbul 

 01-02-03 Kasım 2007  IV. Demir Çelik Kongresi  Zonguldak 

 02-03 Kasım 2007  VI. Endüstri Đşletme Mühendisliği Kurultayı  Bursa 

 09-10-11 Kasım 2007  Kaynak Teknolojileri VI. Ulusak Kongresi ve Sergisi  Ankara 

 08-09-10 Kasım 2007  V. GAP ve Sanayi Kongresi  Diyarbakır 

16-17 Kasım 2007  I. Karadeniz' de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu   Trabzon 

16-17 Kasım 2007  III. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi  Denizli 

23-24 Kasım 2007  IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji 
Yönetimi Sempozyumu 

 Kayseri 

 24-25 Kasım 2007  IV. Makina Tasarımı ve Đmalat Teknolojileri Kongresi  Konya 

 14-15 Aralık 2007  TMMOB Sanayi Kongresi 2007  Merkez 

 

 

 

 

 

 



 

ÜYELERĐMĐZDEN  
 

 
Nusret KARA 1950 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1980 yılında Zonguldak 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun oldu. Çeşitli 
Dönemlerde Şubemiz Yönetim Kurullarında görev aldı. Halen TTK Üzülmez 
Müessesesi Kuyular Baş Mühendisliğinde görev yapmaktadır. 

 
 

KUYU ĐÇĐ BORU TEMĐZLĐĞĐ : 
 

 Türkiye Taşkömürleri Kurumu ve öncesi olan Ereğli Kömürleri Đşletmesi çalışma 
birimlerinde günümüze kadar tahribatsız boru temizliği yapılamamıştır. Bazı Müesseselerde kuyu 
içi borulara tokmakla vurulmak suretiyle yapışan çamur tabaka temizlenmeye çalışılmıştır. 
Temizleme oranı bilinememektedir. Darbeler sonucu borularda patlamalar oluşmuştur. Cidarlar 
darbe sonucu geometrik yapısını değiştirmiştir.Boru ömrü belirsiz hal almıştır.  
 
 Đlk defa Üzülmez 1 Kuyusunda borulara zarar vermeden, tahribatsız % 100 tam 
temizleme yapılmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUYULARDAN SU ATIMI: 
 
Üzülmez Müessesinin – 170 katı tulumba dairesinden Asma deresine pompaladığı atık su 

36 000 ile 12 000 m3 / gün arasında değişiklikler göstermektedir. Kar ve yağmur durumuna göre 
atık su miktarlarında değişmeler olabilmektedir.  

Atık su ölçüm ve maliyet analizlerine 2001 yılı mart ayında başlanmıştır. Temin edilen Su 
akış sensörü ile ölçümlere başlanmıştır. Cihaz boru içine,boru çapına göre  tabloda belirlenen 
miktar kadar sokulmak suretiyle; geçen akışkanın pervaneyi çevirme sayısına göre değerler 
ölçmektedir. Su atım boruları 300 mm iç çaplı borulardır. Ölçümler sonucu ortalama 250 m3 / saat 
su bastıkları tespit edilmiştir. Altı adet tulumba 2 adet 300 mm.1 adet 150 mm boru  çaplı 3 ayrı 
hattan su basmaktadır. 

Atık suların analizleri her ayın ilk haftasında yapılır. Bünyesinde 150 mg / Litre değerinde 
askıda katı madde( Kömür tozu, toprak, şlam) bulundurur. Çamur şeklindeki bu karışım boru iç 
çeperlerine yapışarak sertleşmiştir. 40 yıla yakın zamandır biriken tortular, boru kesitini 110 mm 
ve140 mm boyutlu elips şeklinde bırakmıştır. 

Đlk boru kesiti 706,85 m 2. Kullanım sonrası elips şekilde kalan alan 120,89 m 2  Kayıp kesit 
alanı = 706,85 – 120,98 = 585,96  m 2                                                                                                                 
Tıkanma oranı =  % 82,9   
Đkinci boruda 170 mm  çaplı kullanılabilir kesit kaldığı görülmüştür.Tıkanma daha azdır. 

Tıkalılık oranı % 67,8 olarak tespit edilmiştir.        
Büyük miktarlarda su atımı yapılan iş yerindeki; şebeke içi kesit daralması boru içi 

akışlarda yüksek hızlara ulaşması, yüzey pürüzlülüğü sürtünmesi ek enerji sarfiyatına sebep 
olduğu gibi, arızalara da neden olmaktadır. 

 
 



 

 
BORU ŞEBEKESĐNĐN TEMĐZLENMESĐ: 

 
Kuyu çalışma düzeni ve yüksek maliyet nedeni ile bu boru şebekesinin, temizlenmesi 

araştırılmıştır. Boru içine yapışan tortu tabakasını boruları tahrip etmeden boru çeperinden 
kazımak ve dışarıya taşımak için gerekli aparatlar hazırlanmıştır. 

 
Kesici roket: iç çapı 300 mm olan borudan rahat geçer ve bu sırada boru çeperinde, boru 

boyunca 8 ayrı çizgi şeklinde kesme yapabilir. 75 mm boruya 22,5 ˚ açı ile kaynak edilmiş, 4 mm 
çelik saçtan yapılan, çok iyi bilenmiş  kanatçıklar mevcuttur. Kanatçıklar arka kısımlarda esnekliği 
sağlayacak biçimde inceltilmiştir. Đncelme saç kalınlığında olmayıp enine seçilmiştir. Boru içi 
boyuna kesme çapı 298 mm olarak tasarlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesici kazıyıcı roket : Kesici roket ile zayıflatılan tortu bağlantılarını kazımak için 

tasarlanmıştır. Kesici kanatlar üzerine, boru çeperine 30 ˚ lik açı yapacak şekilde kaynak 
edilmiştir. Boru yüzeyine değen kısımlar çok iyi bilenmiştir. Raspa şeklinde görev yapan aşınmaya 
dayanıklı çelik parçacıkların her biri boru iç yüzeyinde 80 mm kazıma yapar.  

942 mm çevresi olan iç yüzeyde kazınan kısım 640 mm.dir. Aynı şekilde iki kez boru içine 
salındığında kazınmayan kısım kalmamış olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazıyıcı top roket dirsek temizleme roketi :Diğer roketlerden farkı 300 mm çaplı top 

şeklinde oluşudur. Boyları dirseklerde kolay dönmesi için kısa tutulmuştur.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şubemiz bünyesinde kütüphane açılacak olup, açılan kütüphaneden tüm Zonguldak halkımız 
yararlanacaktır. Kütüphane arşivinde satışta bulunan teknik kitaplar haricindeki etkinlik kitapları, diğer bilim, 
teknoloji gibi dallardaki kitap, cd, afiş vs.. ve dökümanlar yer alacaktır. Oluşturulacak kütüphane için tüm 

üyelerimizden kullanmadıkları ve kütüphanede yer alabilecek kitapları Şubemize ulaştırmalarını bekliyoruz. 



 

BĐO ENERJĐ :  
 
          Faruk PAPĐLA 1952 yılında Artvin’in  Hopa ilçesinde doğdu. 1975 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun  olarak Amasra  Taş Kömürleri   Đşletmesinde Makina   
Mühendisliği görevine başladı.Daha sonra 1980-1987 yılları arasında piyasada çalıştı. 1987 
yılından beri ATĐ Müessesesinde çalışmaktadır.  
 
SUNUŞ 
            Dünyamız   küresel   ısınma   tehlikesi   altındadır. Dünyamız için olumlu ne yapabilirim  
düşüncesi  ile  Türkiye’de  az  tanınan  biyogazı  yaygınlaştırmak   için Papila-1 Pratik Biyogaz 
Projesini meydana getirdim. 
 
Projenin  özelliği  taşınabilir,  pratik,  ekonomik ve  sürekliliği olması. Dünya literatürüne  ilk  
olarak  giriyor.   Kapasitesi   küçük  olmasına  rağmen,  aynı  anda piknik  tüp  ocağından  ısı  ve  
biyogaz  lambasından ışık aldım. Bir sonraki projeler içinde, deneysel bilgiler alıyorum.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Papila-2 Pratik Biyogaz Projesi ile,  bir evin komple ısınma ve banyo-mutfak ısıtmasını 
hedefliyorum. 
 
           Amacıma ulaşabilirsem eğer ; hayvan üreticisinin ekonomik durumu artacak. Atmosfer    
atık   gazlarla   az   kirlenecek.  Atık   ürün   organik   gübredir,  toprak zenginleşecek.   Tarım   
ürünlerinde   fazladan   ürün   artışı  olacak. Ormanlarımız yakacak olarak daha az kesilecek. 
 
          Çocuklarımıza yaşanabilir dünya bırakma isteğim,bu düşüncelerimi mutlaka 
gerçekleştirecektir. 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SAĞLIK 
 
DĐŞLER NEDEN ÇÜRÜR? 

Ağızda bulunan bakteriler, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit 
oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek  bozulmasına ve sonuçta da diş 
çürüğünün başlamasına neden olur. 

Uzun yıllar, nedeni bilinmeyen bir hastalık gözüyle bakılan diş çürüğünün günümüzde “çok 
sebebe bağlı bir hastalık” olduğu anlaşılmıştır. Diş çürüğünün başlıca 3 etkeni vardır: 

• Bakteri plağı (Diş plağı adı da verilir),  
• Karbonhidratlı gıdalar (Şeker, un... gibi), 
• Zaman (yukarıdaki etkenlerin diş üzerinde birlikte  

               bulunma süresi)  

ÇÜRÜK BELĐRTĐLERĐ NELERDĐR? 
Çoğu zaman çürük, diş tüberküllerinin yani tümsekciklerin birbiriyle kesiştiği yerde veya dişin 
boyun kısmında görülür. Đki diş arasında kalan gizli çürükler uzun süre fark edilmez. Bu tür 
çürüklerde “... akşam yemek yerken dişime taş geldi zannettim, bir de baktım, dişimin  
bir parçası ağzımda...” denildiğini sıkça duyarız. Diş çürüğünde diş hekimine başvurmayı 
gerektiren en önemli belirti ağrıdır. Ağrı, soğuk, sıcak, tatlı veya ekşiden olur.Diş çürüğü birde 
ağız kokusu yapabilmektedir. 

ÇÜRÜKTEN KORUNMAK ĐÇĐN NE YAPMALIDIR? 
Đlk yapılması gereken şey diş hekimine gitmek ve onun önerilerine uymak olmalıdır. Aslında 
çürükten korunma, bir kişisel irade konusudur ve hepimizin sağlam dişler ve sağlıklı 
ağzın getireceği rahatlığın bilincinde olmamız gerekir.  
 
KĐMLERDE DAHA ÇOK ÇÜRÜK OLUR?  
Şekerli ve unlu yiyeceklerle bakterilerin buluşması sonucunda çürükler oluştuğuna göre herkes 
için bir tehlike var demektir. Ancak beslenmelerinde karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerin oranı 
çok yüksek olanlar diş fırcalama ve diş ipi kullanımı alışkanlığı olmayanlar, bir de sularında florür 
oranı çok düşük olanlar çok daha fazla çürük tehlikesi altındadırlar. Bakteri plağı tarafından 
oluşturulan aside karşı tükürük doğal bir savunma mekanizması oluştursa da tek başına çürüğü 
önleyemez. Tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıklar ya da ilaçlar da çürük oluşumunu 
hızlandırmaktadırlar. 
 
ÇÜRÜK AŞISI VAR MIDIR? 
Hayır... “Ama gazetelerde okuyoruz” diyeceksiniz. Biraz önce size çürüğün çok sebebe bağlı bir 
hastalık olduğunu söyledik. Neye karşı, hangi etkene karşı aşı hazırlanacak? Bilim adamları 
yaklaşık elli yıldır bu konuda çalışmaktadırlar.  
 
DĐŞ ÇÜRÜMESĐ ÖNLENEBĐLĐR MĐ?  
EVET. Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması ve her gün diş 
ipliğinin düzenli kullanılması en etkili yoldur. Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme 
yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için, diş fırçaları 
küçük başlı seçilmelidir. Dişlerin iç yüzeyleri, dış yüzeyleri, çiğneyici yüzeyleri ve dilin üstü 
fırçalanmalı ve ara yüzlerde diş ipliği kullanılmalıdır. Fırçalar, orta derecede sert ya da yumuşak 
kıllı olmalı ve belirli aralıklarda değiştirilmelidirler. Fırça kıllarının aşınmamış olması ve bakteri 
taşımayacak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
 
 Diş Hekimi 
                                                                                                                 Erdal NAZĐOĞLU 



 

ÜYELERĐMĐZDEN HABERLER :  
 
VEFAT:  

 
 

14745 Oda sicil numaralı 
üyemiz Ahmet KUNDAK 
23.08.2006 tarihinde vefat 
etmiştir.Ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz 
 
 

 
 
TEBRĐK : 
 

 
- Kdz. Ereğli ilçe Temsilciliği Teknik 
görevlimiz Emre BAYRAT, Ayşen 
AHMETREĐSOĞLU ile 01 TEMMUZ 2006   
tarihinde nişanlanmıştır. Genç çiftlere 
mutluluklar dileriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kastamonu il Temsilciliği Teknik 
görevlimiz Çiğdem ZIPIR, Fatih AKTAŞ 
ile 25 HAZĐRAN 2006 tarihinde 
nişanlanmıştır. Genç çiftlere mutluluklar 
dileriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODAMIZDAN HABERLER :  
 
TMMOB Makina Mühendsileri Odası Genel 
Kurulunda 2006 – 2007 Dönemi Oda üye 
ödentileri belirlendi. 
 
- 2006 yılı üye ödenti bedeli : 42.00 YTL 
- 2007 yılı üye ödenti bedeli : 60.00 YTL 

 
Üye ödentilerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mühendis ve Makina dergisi adreslere 
gönderilemeye başlanmıştır. Dergileri 
eline ulaşmayan üyelerimizin adres 

bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 

Cep telefonuna bilgi mesajı ulaşmayan 
üyelerimizin telefon bilgilerini 
güncellemeleri gerekmektedir. 

Đsim.soyadı@mmo.org.tr 
uzantılı        e-posta adresi 
henüz almayan üyelerimiz, 
Şubemize müracat ederek 

adreslerini alabilirler. 

Şubemiz ile ilgili güncel 
bilgileri 

http://zonguldak.mmo.org.tr 
adresinden takip edebilirsiniz. 

Üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmak amacıyla hazırladığımız “Üyelerimizden Haberler” 
sayfamızda yayınlanmak üzere (doğum, düğün, hastalık, vefat vb.) haberlerinizi 
zonguldak@mmo.org.tr e-posta adresine veya 0 372 – 253 69 64 nolu telefonumuza bildiriniz. 



ARAMIZA YENĐ KATILAN ÜYELERĐMĐZ 
 

SICILNO ADI SOYADI BRANŞI MEZUNOKUL 

66075 FURKAN  COŞKUN  ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSĐ  YILDIZ TEKNĐK ÜNĐ.  

66146 METĐN  KURT  ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSĐ  ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ  

66187 SADRETTĐN  KAYNAR  UÇAK MÜHENDĐSĐ  ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ  

66188 MUSTAFA  ÖRNEK  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ  

66189 MUSTAFA  ESMER  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ  

66190 ADNAN  KARAASLAN MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  YILDIZ TEKNĐK ÜNĐ.  

66253 ARĐF  HOTALAK  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  SELÇUK ÜNĐ.  

66254 ÖMER  MANAN  ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSĐ  MARMARA ÜNĐ.  

66465 ÜMĐT  ÇATULAY  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐ.  

66602 EYÜP  GÜNHAN  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐ.  

66603 ÖZHAN  YARIMBAŞ  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  BALIKESĐR ÜNĐ.  

66640 BĐNNUR  AKSOY  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐ.  

66722 EROL  SARIKAYA  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  ORTADOĞU TEKNĐK ÜNĐ. 

66723 EFTAL  BAYKUŞ  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  DUMLUPINAR ÜNĐ.  

66724 HAKAN  SERT  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  ORTADOĞU TEKNĐK ÜNĐ. 

66806 ĐLHAN  GÜNDÜZ  ĐŞLETME MÜHENDĐSĐ  ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ  

66807 MELĐH  BAŞÖREN  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  KOCAELĐ ÜNĐ.  

66870 TUNAY  ERDOĞAN  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  YILDIZ TEKNĐK ÜNĐ.  

66890 GÜRHAN  BALTA  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  KOCAELĐ ÜNĐ.  

66892 ZAFER   GÜVEN  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  SAKARYA ÜNĐ.  

66897 ĐBRAHĐM   SÜMEN  MAKĐNA MÜHENDĐSĐ  NĐĞDE ÜNĐ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODAMIZA ÜYE OLMAK YASAL BĐR ZORUNLULUKTUR 
 

6235 Sayılı TMMOB Kanunun 33. Maddesi “Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlık meslekleri 
mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslek tedrisat 
yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Oda’ya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler” şeklindedir. Bu nedenle bugüne kadar üye olmamış meslektaşlarımızı 

Odamıza üye olmaya davet ediyoruz. 

SÜRESĐ DOLAN ODA KĐMLĐK KARTLARIMIZI YENĐLEYELĐM 
MMO tarafından verilen Oda kimlik kartı 5 yıl süre ile geçerli olup, bu nedenle süresi dolan 

kimlik kartlarınızı yenilemeniz gerekmektedir. 
Kimlik yenileme işlemi için : 
 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- Eski Oda Kimlik kartı veya kaybedildiğine dair dilekçe 
- 10 YTL kimlik yenileme ücreti 
- Kimlik yenileme formu 

 



 

 
 
 

 
 

EFOR SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZĐNDEN TÜM ÜYELERĐMĐZE VE BĐRĐNCĐ 
DERECEDEN YAKINLARINA %20 ĐNDĐRĐM UYGULANACAKTIR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES : GAZĐPAŞA CADDESĐ OYAKBANK ĐŞHANI NO:17 KAT:4    
                                                                          ZONGULDAK 
TEL : 0 372 253 70 44 

 

 



  


