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Toplantýya Katýlanlar
Nergiz BÝLGÝN OYK Yedek Üyesi
Tülay  YENER Komisyon Baþkaný
Suat ÖNDER Komisyon Sekreter Üyesi
Orhan SAÐLAM Komisyon Üyesi
M. Reha GÜLLÜ Komisyon Üyesi
Önder ÖNER Komisyon Yedek Üyesi
Filiz GÜLER Komisyon Yedek Üyesi

Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu
(EÝM/MEDAK) ve V. EÝM Kurultayý Düzenleme Kurulu
toplantýlarý 28 Mayýs 2005 tarihinde Zonguldak Þube
Kdz.Ereðli Ýlçe Temsilciliðinde gerçekleþtirildi.

Toplantýlarda Þubelerdeki EÝM Meslek Dalý Komisyonlarý
çalýþmalarý ve 9-10 Aralýk 2005 tarihlerinde
gerçekleþtirilecek olan Endüstri Ýþletme Mühendisliði
Kurultayý çalýþmalarý hakkýnda görüþüldü.

Düzenleme Kurulu Toplantýsý'nda Kurultaya yönelik
çalýþmalar ve Kurultay Genel Planý üzerinde görüþülerek;
Çalýþtay konusunun "Endüstri ve Ýþletme Mühendisliði"nin
Yetki ve Sorumluluk Alanlarýnýn Hayata Geçirilmesi' ve panel
konularýnýn ise "EÝM'lerin Geleceði", "EÝM'lerin Çalýþma
Alanlarý" ve "EÝM Örgütlenmesi" olmasý yönündeki Meslek
Dalý Ana Komisyonu kararlarý üzerinde konuþuldu.

Bildiri özeti kabul tarihinin ise 30 Haziran 2005 tarihine
uzatýlmasýna karar verildi. Toplantýda alýnan kararlar ve
EÝM çalýþmalarý http://eim.mmo.org.tr adresinden takip
edilebilir.

Toplantýya Katýlanlar
Nergiz BÝLGÝN OYK Yedek Üyesi
Baki ÇINAR OYK Yedek Üyesi
Tülay YENER EÝM/MEDAK Baþkaný
Suat ÖNDER EÝM/MEDAK Sekreter Üye

EÝM/MEDAK VE V. EÝM KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTILARI YAPILDI
Orhan SAÐLAM EÝM/MEDAK Üye
M. Reha GÜLLÜ EÝM/MEDAK Üye
Önder ÖNER EÝM/MEDAK Yedek Üye
Filiz GÜLER EÝM/MEDAK Yedek Üye
Ertuðrul KEMALOÐLU EÝM/MEDAK Yedek Üye
Devrim KARTAL EÝM/MEDAK Yedek Üye
Handan BAYCIK Zonguldak Þube
Hasan YILMAZ Zonguldak (Kdz. Ereðli Tems. Bþk.)
Adem GÜLEÇ Kayseri Þube
A.Nüzhet ALTUNÝÇ Samsun Þube
Tayyar ÇAYDERE Eskiþehir Þube
Nihat ANGI Ankara Þube
Egemen CEYLAN Ankara Þube
A.Sezai DEMÝREL Kurultay Yürütme Kurulu
Sonay ÇETÝNKAYA Kurultay Yürütme Kurulu
Berk ONAY Kurultay Yürütme Kurulu
Sýtký KULOÐLU Kurultay Yürütme Kurulu
Ý.Yücel SEYREK Kurultay Yürütme Kurulu
Gökhan DABAN Kurultay Yürütme Kurulu

"Endüstri ve Ýþletme Mühendisliði'nin Yetki ve Sorumluluk
Alanlarýnýn Hayata Geçirilmesi" konusunda yapýlacak olan
Çalýþtaylarýn ilgili Þubelerce gerçekleþtirilmesine yönelik
görevlendirme ve kararlarýn alýndýðý Meslek Dalý Ana
Komisyonu Toplantýsýna ise OYK Yedek Üyesi Baki ÇINAR
ve EÝM/MEDAK üyeleri dahil 11 kiþi katýldý.

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU
(EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde
gerçekleþtirildi.

Toplantýda Þubelerdeki EÝM Meslek Dalý Komisyonlarý çalýþmalarý ve 9-10 Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan
Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý çalýþmalarý hakkýnda görüþüldü.

Endüstri ve Ýþletme Mühendisleri'nin Oda çalýþmalarýna katký koyabilmelerinin araçlarýndan biri olan EÝM-MDK'larýn daha
etkin çalýþmasý ve EÝM Kurultayý için çalýþtaylar yapýlmasý yönünde kararlarýn alýndýðý Meslek Dalý Ana Komisyonu toplantýsýna
OYK Yedek Üyesi Nergiz BÝLGÝN ve EÝM-MEDAK üyeleri dahil 16 kiþi katýldý.

Ertuðrul KEMALOÐLU Komisyon Yedek Üyesi
Özgür ARMANERÝ Ýzmir Þube
Sýtký KULOÐLU Ereðli Tems.
Yücel SEYREK Ereðli Tems.
Sonay ÇETÝNKAYA Ereðli Tems.
Zeynep MEÞE Ereðli Tems.
Ali Sezai DEMÝREL Ereðli Tems.
Gökhan DABAN Ereðli Tems.
Mahir U. AKCAN Merkez Teknik Gör.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Gaziantep
Þube sekretaryalýðýnda 14–15 Nisan 2005 tarihlerinde
Gaziantep’de gerçekleþen “Marka Yönetimi
Sempozyumu”nda “Marka ve Kimlik”, “Marka
Oluþturma”, “Marka Koruma”, “Marka ve Þehir”
“Marka ve Müþteri”, “Marka ve Biliþim”, “Marka, Ýletiþim,
Ýmaj, Reklam”, “Marka Oluþturma ve Tanýnýrlýk”, “Marka
Deðeri”, konularý etkinlik sýrasýnda 14 oturumda sunulan
56 bildiri ve düzenlenen “Marka, Markalaþma Sorunlarý
ve Çözüm Önerileri” konulu panelde sorunlarýn tespiti
ve çözüm önerilerinin oluþturulmasý tüm boyutlarý ile
irdelenmiþtir.

Ekonomik, sosyal, kültürel yaþamýn temel
koþullarýndan en önemlisi, üretim süreçlerindeki belirli
niteliklerin bir bütün olarak kurgulanmasýdýr. Bu,
hizmetler alanýndan, bir ürünün tasarýmýndan üretim
sürecindeki somut þekilleniþine ve nihai ürün ve
kullanýmýyla somutlanan nitelik ve bu niteliði yansýtan
kaliteye dek uzatýlabilecek bir süreçtir. Söz konusu
nitelik ve kalite, günümüzde yaygýn bir þekilde “marka”
olarak da adlandýrýlmaktadýr.

Bu boyutlarýyla marka ve marka yönetiminin kurumsal
yaklaþým ile kökleþmede somutlanmasýnýn yaný sýra,
sürekli ve doðru bir þekilde yenilenme süreçlerine açýk
olmasý gerekmektedir. Bir ürünün diðer ürüne, ürünlerin
üreticisi ve pazarlayýcýsý firmalarýn baþka ürün ve
firmalar karþýsýndaki rekabeti yaný sýra, þirketler ve az
geliþmiþ veya orta geliþmiþlikteki ülkelerin çok uluslu
þirketler karþýsýndaki durumu ve nihayet ülkeler arasý
ekonomik rekabet, konunun önem ve boyutuna iþaret
etmektedir.

Özellikle ihracata yönelik çalýþan ve ara ürün üreten
kuruluþlar ve KOBÝ’lerimizin bir bölümü geleceklerinin
markalý ürün üretiminde olduðunu görmüþtür. Ancak

aðýr rekabet ve rekabet edememe koþullarý
düþündürücüdür. Bu açýdan markalaþmak, gerek
ürünlerin gerekse bu ürünlerin içinde yer aldýðý
toplumsal yaþamýn daha nitelikli kýlýnmasý iþlevi
yanýnda aðýr uluslararasý koþullara karþý bir direnç
potansiyeli oluþturma iþlevini de yerine getirebilecektir.

Sanayi ürünlerinin küresel boyutta rekabeti “marka”
imajýnýn yerleþtirilmesinden ve pazarlanmasýndan
geçmektedir. Marka, bir “Firma veya Þirket” imajý deðil
“özgün ürün” tasarýmýnýn pazarda yaþam bulmasý
olarak tanýmlanabilir. Kýsaca marka, üretimden
tüketime dek uzanan bir süreci kapsar. Tasarýmdan
patente uzanan süreçte “özgün ürün” dünya
rekabetinde pazara geri dönülmez bir biçimde
yerleþmektedir. Firma ve Þirket ismi ancak “özgün” ürün
ölçüsünde var olabilmektedir.

Odamýz kamuoyuna olan sorumluluðunun bilinciyle,
benzer etkinliklerde olduðu gibi; sempozyumun bilim
ve teknolojinin ýþýðýnda etkin bir tartýþma ortamý
yaratarak, üretim ve hizmet sektörlerine, bürokrasiye,
akademisyenlere ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna
önemli bir platform oluþturduðu düþüncesindedir. Bu
baðlamda etkinlik boyunca yapýlan tartýþmalarda elde
edilen sonuçlarýn kamuoyunun bilgisine sunulmasýna
karar verilmiþtir.

- Markanýn yerleþmesi için, öncelikle, teknik anlamda,
bilimsel ve teknolojik çalýþmayý içeren tasarýmý esas alan
özgün üretimin AR-GE süreci önemlidir. Ýmalat ve
pazarlama ise kurumsal bazda patent, dýþ ticaret,
ihracat desteði ve tanýtýmýný gerektirmektedir.

- Marka’nýn ülkede özgün ürün yaratmadaki rolü
çerçevesinde AR-GE ve (Ýnovasyon) yenilenme, patent
ve mülkiyet haklarý çalýþmalarý özendirilmeli, markaya

MARKA YÖNETÝMÝ SEMPOZYUMU SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Gaziantep Þubemiz tarafýndan Marka Yönetimi Sempozyumu 14-15 Nisan 2005 tarihlerinde Gaziantep’te
gerçekleþtirildi.
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kadar uzanan süreç, temelini AR – GE ve yenilenmeye
dayandýrmalýdýr.

- Marka, daha çok katma deðer yaratmak, büyük çapta
üretim yapmak, yeni özgün ürün üretmek, kârlýlýk
oranlarýný artýrmak, modern bir pazarlama aðý
oluþturmak gibi gerek bilimsel gerekse kurumsal
unsurlarý tesis etmek için yaratýlmalýdýr.

- Marka oluþturma çalýþmalarýnda kurumlara ve Meslek
Odalarýna da görevler düþmektedir. Patent
Enstitüsü’nden, ÝGEME’ye Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’ndan
Ýhracatçýlar Birliði’ne kadar uzanan kurumsal destek
yanýnda TÜBÝTAK, TTGV ve TMMOB’ye baðlý ilgili
Meslek Odalarýna kadar giden bilimsel, teknolojik ve
yetiþmiþ insan desteði, “marka”nýn yerleþmesinde büyük
önem taþýmaktadýr. Kurumlarýn koordinasyonu ve
iþbirliði bu çalýþmada baþarý için zorunluluk olarak
görünmektedir.

- Markalaþma geleceðe uzanan baþarýnýn bir
köprüsüdür. Bu süreç önemli bir bilinç oluþturma ve
belleðe kayýt düþme anlamýný taþýmaktadýr. Markalaþma
olgusu kolay yollardan elde edilebilecek, bir kýsa dönem
tanýtýmý ve rekabeti olarak algýlanmamalýdýr.

- Ülke sanayimizin %96’sýný KOBÝ’ler oluþturmaktadýr.
KOBÝ’lerin ürettikleri ürünlerin çoðu kez bir dýþ firmaya
baðlý fason üretim þeklinde olmasý, üretim alanýndaki
üretimi gerçekleþtiren makinalarý baðlý bulunan yabancý
markalý firmanýn mamülünü üretecek þekilde tasarlandýðý
düþünülürse, ana firma ürün sipariþini kestiðinde veya
baþka ülke KOBÝ’lerine kaydýrýldýðýnda ülkemizdeki üretim
alaný atýl hale gelecektir.

- Sanayimizin büyük bir bölümünü oluþturan KOBÝ’lerin
üretimlerinin tasarým, özgün üretim,AR-GE ve kalite
süreçlerinden (Markalaþma) geçmesi için devlet desteði
þarttýr. Bunun için de ulusal sanayimizin geliþmesini
saðlayacak ulusal sanayi politikalarý oluþturulmalýdýr.

- Sýnai mülkiyet haklarýnýn ekonomik geliþmede rolü ve
etkisi, konunun markalaþmaya olan ilgisi

deðerlendirildiðinde, özgün ürün yaratma ve korumada
patent ve mülkiyet haklarý önem kazanmaktadýr. Gerçek
anlamda markalaþma sürecinde özgün ürünün patent
ve sýnai mülkiyet haklarý ile korunmasý bir gereklilik
olmasýyla birlikte, gerçek anlamda kurumsallaþmayý da
gerektirmektedir.

- Markalaþma aslýnda kalite sorunu ile
özdeþleþtirilebileceði gibi, önce kalite bilincinin
artýrýlmasý, markalaþmayý daha da kolaylaþtýracaktýr.
Bunun içinde markalaþma ile ilgili ivedilikle bir veri
bankasý oluþturulmalýdýr.

- Markanýn bir kültür, kültürün de eðitimle baþarýlacaðý
unutulmamalýdýr.

- Markalaþma ancak ve ancak profesyonelce düþünen
ve geleceði gören mühendisler ve tüm teknik
elemanlarca baþarýya götürülebilir.

- Toplumsal baþarýnýn birlikte çalýþmada, bilgileri birlikte
paylaþmada ortak hareket ederek, koþullardan ders
çýkararak ve çok çalýþmakla olabileceði
unutulmamalýdýr.

- Ülkemiz açýsýndan markalaþma konusunda yapýlacak
çok þey olduðu, önce yapýsal düzenlemeler ve doðru
iþletme bilinçlendirmeleri ve daha sonra stratejik
planlamalar doðrultusunda hareket edilmelidir.

- Markalaþmak için gerekli prosedürlerin iþlem
sürelerinin çok uzun olduðu, bu süreçlerin kýsaltýlmasý
için baþta kamu kurumlarý ve ilgili kuruluþlar gerekli
çalýþmalarý yapmalýdýr.

“Marka Yönetimi Sempozyumu”nun niteliði ve
niceliðiyle “çaðdaþ, demokratik, sanayileþen, üreten bir
Türkiye” yaratýlmasý sürecine katkýda bulunacaðý inancý
ile yukarýdaki isteklerimizin yaþama geçirilmesinin
takipçisi olacaðýmýzý bildiririz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý
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III. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Adana Þubemiz tarafýndan III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi 29- 30 Nisan 2005 tarihlerinde Adana’da
gerçekleþtirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Adana Þubemiz
sekreteryalýðýnda 29-30 Nisan 2005 tarihlerinde Çukurova
Üniversitesi Mithat ÖZSAN Amfisi Konferans Salonlarýnda,
konunun ilgilisi 617 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen III. Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi baþarýyla sonuçlandý. Oda
yöneticileri, Çalýþma ve Sosyal Yardým Bakanlýðý yetkilileri,
üniversitelerden akademisyenler, ÝSDEMÝR ve firma
temsilcilerinden oluþan Kongre; Sonuç Bildirgesinin "4-10
Mayýs Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý" dolayýsýyla
kamuoyunca deðerlendirilmesi dileðiyle tamamlandý.

Bilim, teknoloji sanayileþme, toplumsal deðiþimlerin
nedenlerini oluþturmaktadýr. Bilim, teknolojiyi, teknoloji
sanayileþmeyi ve artý deðeri yüksek ürünü getirerek
toplumlarýn refah düzeyini yükseltmektedir. Ancak
teknoloji çevreyi ve çevreyle birlikte çalýþanlarýn saðlýk
ve güvenliklerini de tehdit etmektedir.

Geliþmiþ ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eðitim ve
bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe
kat ederken, bizim gibi sanayileþmesini tamamlayamamýþ,
sanayi ve demokrasi kültürü geliþmemiþ, eleþtiri, öneri ve
denetim sistematiðinin geliþmediði ülkelerde yara
kanamaya devam etmektedir. AB sürecine baðlý olarak
4857 sayýlý Ýþ Yasasý ile birlikte ülkemizde Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Mevzuatýmýz da deðiþmiþ, bu yasayla birlikte
40'a yakýn yönetmelik ve teblið yayýnlanmýþ bunlarýn bir
kýsmý yürürlüðe girmiþtir. Ancak diðer alanlarda olduðu
gibi alt yapýsý hazýrlanmadýðý için uygulamada
belirsizlikler yaþanmaktadýr.

Küreselleþme sürecine paralel olarak özelleþtirme,
sendikasýzlaþtýrma ve taþeronlaþtýrma, kýsaca
örgütsüzleþtirme politikalarýyla her türlü güvenlik ve
güvencelerden yoksun kayýt dýþý iþçil ik ve çocuk
çalýþtýrmayla katmerlenen iþ kazalarý ve meslek
hastalýklarýnýn boyutu resmi istatistiklerde yayýnlanandan
çok daha büyüktür.

III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi kapsamýnda yapýlan
panel, konferans ve oturumlarda sunulan bildiriler, yapýlan
tartýþma ve öneriler sonucu ortaya çýkan sonuç bildirgesini

ilgililere, yetkililere ve kamuoyuna sunuyoruz.

1. Sosyal bir hukuk devletinde iþ yasalarý çalýþanlarýn
hakkýný korumak ve geliþtirmek amacýný temel ilke
alýrken, çýkarýlan 4857 sayýlý Ýþ Yasasý tamamen
iþverenlerin çýkarlarý doðrultusunda þekil-
lendirilmiþtir. Esnek ve kuralsýz çalýþmayý, iþçiyi baþka
iþverenlere kiralamayý, taþeronlaþtýrmayý yasal hale
getiren, kýdem tazminatlarýný, fazla mesai ücretlerini,
sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa yerine
konunun tüm taraflarýnýn katýlýmý ile demokratik bir
yasa çýkarýlmalýdýr. Ýþ Mevzuatý ekseni "insan" olan
çaðdaþ bir yapýya kavuþturulmalýdýr.

2. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili ulusal politikalarýn
tesisinde etken olmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan "Ýþ Güvenliði
Konseyi" yapýsýnda, hükümet ve iþveren temsilcilerinin
yaný sýra, Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði'ne
(TMMOB) baðlý ilgili meslek odalarýnýn, Türk Tabipler
Birliði'nin (TTB), Türkiye Barolar Birliði'nin (TBB) ve
sendikalarýn da yer almalarý saðlanarak, sürece
katacaklarý olumlu katkýlardan yararlanýlmalýdýr.

3. 20 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren "Ýþ Güvenliði ile Görevli
Mühendis veya Teknik Elemanlarýn Görev, Yetki ve
Sorumluluklarý, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýndaki
Yönetmelik"te ve 4857 sayýlý Ýþ Yasasý ile Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði uygulamalarýnda "Ýþ Güvenliði
Mühendisliði" yerine, "Ýþ Güvenliði Uzmaný" tanýmý
getirilerek mühendislik ile teknik eleman birbiriyle
eþdeðer tutulmuþtur. Temelde mühendislik altyapýsý,
bilgi birikimi ve deneyimi gerektiren iþ saðlýðý ve
güvenliði uygulamalarýnda mühendis istihdamý,
gerek ilgili kanun gerekse yönetmeliklerde yapýlacak
düzenlemelerle saðlanmalýdýr.

4. Saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamýný saðlamak,
çalýþanlarý, çalýþma ortamýndan kaynaklanan saðlýk
ve güvenlik risklerine karþý korumak için TMMOB ve
Odamýz, TTB, TBB ve sendikalarýn da içinde yer
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alacaðý düzenleme ve uygulamalar ivedilikle yaþama
geçirilmelidir. Ýþ Güvenliði konusunda TMMOB'ye
baðlý Meslek Odalarýnca eðitilen, belgelendirilen ve
denetlenen Ýþ Güvenliði Mühendislerinin istihdam
edilmesi zorunlu tutulmalýdýr.

5. Ýþ Güvenliði Mühendisliði kavramý, çýkarýlacak yeni
bir yönetmelikle yeniden tanýmlanmalý ve iþyerlerinde
Ýþ Güvenliði Mühendisi çalýþma zorunluluðu getirilerek
çalýþma koþullarý yeniden düzenlenmelidir.

6. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine yönelik verilecek eðitimler,
ilgili meslek örgütleri tarafýndan verilmeli; bu eðitim
özerk olmalýdýr.

7. Baþta KOBÝ'ler olmak üzere 50'den daha az iþçi
çalýþtýran iþyerlerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Kurullarýnýn kurulmasý yasalarla güvence altýna
alýnmalýdýr. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmetleri bütün
iþyerlerini ve tüm çalýþanlarý kapsamalýdýr. Bu kurullar,
taraflarýn eþit sayýda temsil edildiði demokratik yapýlar
olarak düzenlenmeli ve tavsiye kurulundan ziyade
yaptýrým gücüne sahip bir kurula dönüþtürülmelidir.

8. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önüne
geçilebilmesi için iþyerlerinde "Önce Ýnsan, Önce
Saðlýk, Önce Ýþ Güvenliði" anlayýþý yerleþtirilmeli, tüm
süreçlerde öncelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde olmalýdýr.

9. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði denetimlerinde hedef iþyeri ve
iþçi sayýsý artýrýlmalý, riskli iþ kollarýnda denetimin
etkinliði yeni denetim yöntemlerinin uygulanmasý ile
desteklenmeli, bilim ve teknolojideki geliþmeleri
izlemeleri için denetim elemanlarýna imkanlar
saðlanmalýdýr.

10. Ülkemizde her konuda olduðu gibi Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði konusunda da saðlýklý veri ve bilgi toplama,
veriye ulaþmada sýkýntý yaþanmakta, sistem iyi
çalýþmamaktadýr. Ýþyerlerinde, kaza ve meslek
hastalýklarýna ait bilgiler, bir veri tabanýnda toplanmalý,
bu bilgilerden ölçme ve deðerlendirme amaçlý
yararlanýlmalýdýr.

11. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda çalýþma koþullarý ve
bu koþullar arasýndaki nedensel iliþkileri araþtýrmak,
bilimsel araþtýrma yapacak, araþtýrma kurumlarý
oluþturulmalý, eðitim kurumlarý özendirilmelidir.

12. Eðitim ve öðretim müfredatý, orta öðretimden
baþlanarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunu da
içerecek þekilde yeniden düzenlenmelidir.

13. Bir Ýþçi Saðlýðý Enstitüsü kurulmalýdýr.

14. Meslek Hastalýklarý Hastaneleri iþlevine uygun olarak
yapýlandýrýlmalý ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

15. Çalýþan herkesin saðlýk hakkýndan yararlanmasý için
ortak saðlýk birimleri kurulmalý, Ýþçi Saðlýk
Dispanserlerine devlet desteðinin artýrýlmasý ve
yenilerinin kurulmasý saðlanmalýdýr.

16. Türkiye ve dünyada korkunç boyutlara ulaþan çocuk
iþçilik konusunda, çocuk emeði sömürüsü ortadan
kaldýrýlmalý, çocuklarýn rehabilite edilmesi, eðitilmesi
ve ailelerine kazanç getirici olanaklar saðlanmalýdýr.
Ucuz iþ gücü olarak görülen kadýn iþçilikle ilgili bütün
olumsuz uygulamalar kaldýrýlmalýdýr.

17. Çalýþanlar ile iþverenler arasýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
duyarlýlýðý ve bilincinin oluþmasý saðlýklý ve güvenli
iþyerinin oluþumu ile paralellik taþýmaktadýr. Bunun için
de güvenlik kültürü, aile kültürü veya toplumsal Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði kültürü ile bir arada oluþturulmalý
ve özendirilmelidir.

18. Ergonomi sadece Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda deðil
yaþayan her insanýn yaþam felsefesi olmalýdýr.
Ergonomi, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin ta kendisidir.
Disiplinlerarasý bir hizmet gerektirir. Ergonomi
bilincinin oluþturulmasý bir devlet politikasý haline
gelmelidir.

19. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði; Ýþ Güvenliði Mühendisi, Ýþyeri
Hekimleri, Ýþyeri Hemþireleri ve Ýþ Saðlýðý
Memurlarýndan oluþan bir ekip tarafýndan hayata
geçirilmektedir. Ancak Ýþ Güvenliði ve Ýþ Saðlýðýna
yönelik hekim ve mühendislerin görevleri, çalýþma usul
ve esaslarý yönetmeliklerde bir þekilde belirtilmiþ
olmasýna raðmen, iþyeri hemþirelerinin görevleri,
çalýþma usul ve esaslarý tanýmlanmamýþ olup bu
hususlarýn tanýmlanmasýna gereksinim
bulunmaktadýr.

TMMOB  Makina Mühendisleri Odasý
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II. BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ KONGRE VE SERGÝSÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Makina Mühendisleri Odasý adýna Denizli Þubesi yürütücülüðünde 11-14 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda
düzenlenen II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirildi.

II. Bakým Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 11-14 Mayýs 2005
tarihleri arasýnda Makina Mühendisleri Odasý adýna Denizli
Þubesi yürütücülüðünde Denizli'de gerçekleþtirilmiþtir.

Etkinlik, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde Vali Münir
Raif Güney, Özay Gönlüm ve Turan Bahadýr salonlarý baþta
olmak üzere toplam 5 salonda ve fuayelerdeki sergi
alanlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kongre; 20 kurum ve kuruluþ
tarafýndan desteklenmiþ, kongre boyunca iki ayrý salonda
ve toplam 9 oturumda 26 bildiri sunulmuþtur. Kongre
süresince 1 panel, 1 seminer ve 12 kurs gerçekleþtirilmiþtir.
Kongre boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet
üreten 17 kuruluþ katýlmýþtýr. Kongreyi 600'ü kayýtlý delege
olmak üzere, 1000'i aþkýn mühendis, teknik eleman ile
üniversite öðrencisi izlemiþ, sergi de yaklaþýk 2000 kiþi
tarafýndan ziyaret edilmiþtir.

Oturumlarda, bakým teknolojisi alanýndaki bilimsel ve teknik
geliþmeler ile AR-GE kapsamýnda sektörde yapýlan
çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin
paylaþýldýðý özgün bildiriler sunulmuþtur.

Panelde ise; "Bakým Mühendisliðinin Önemi" konusu tüm
ayrýntýlarý ile ilgili kurum ve kuruluþ temsilcilerince tartýþýlmýþ,
görüþ ve öneriler paylaþýlmýþtýr.

Kongremizde, ayrýca "Buhar Kazanlarý Bakýmýnda Blöf
Sistemlerinin Yararlarý" konulu seminer düzenlenmiþ,
seminere 91 meslektaþýmýz katýlmýþtýr.

Kongrede 12 farklý konuda kurs gerçekleþtirilmiþtir. "Buhar
Hatlarýnda Koruyucu Bakým Uygulamalarý", "Rulman Bakým
Teknikleri", "Kompresörlerde Bakým Sistemleri", "Temel
Sýzdýrmazlýk Prensipleri ve Uygulamalarý", "Hidrolik ve
Yaðlama Sistemlerinde Yað Temizliðinin Önemi ve
Filtrasyon", "Toplam Verimli Bakým", "Titreþim Analizi",
"Rulmanlarýn Sýnýflandýrýlmasý, Kodlanmasý, Tanýmý, Montaj
ve Demontajý", "Buhar Cihazlarý Bakýmý, Onarýmý ve Ýþletmeye
Alma", "Hidrolik Sistemlerde Arýza Kaynaklarý ve Önleme
Yöntemleri", "Yüksek Performanslý Yaðlayýcýlar ve Yaðlama
Teknikleri ", "Titreþim Ölçümüne Dayalý Makina Bakýmý"

baþlýklarýnda düzenlenen bu kurslar yoðun ilgi görmüþ,
kurslara toplam 331 teknik eleman katýlmýþtýr.

Kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna
duyurulmasý karar altýna alýnmýþtýr:

1.Üniversitelerin Makina Mühendisliði bölümlerinde en
azýndan seçmeli ders olarak Bakým Mühendisliði'ne yönelik
ders programlarý oluþturulmalýdýr.

2. Bakým konusunda Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan
yapýlan eðitim, seminer, söyleþi ve bu gibi çalýþmalar
yaygýnlaþtýrýlarak, mühendis ve eðiticilerin belgelendirilmesi
yönünde geliþtirilerek sürdürülmelidir.

3. Günümüzde eðitimin sürekliliði tartýþýlmaz bir konudur.
Bu nedenle bakým konusunda çalýþan mühendis ve ara
elemanlarýn bu konudaki teknolojik geliþmeleri takip
edebilecekleri þekilde eðitim programlarý oluþturulmalýdýr.
Lisans eðitimi sonrasý mesleki geliþmenin sürekliliðini
saðlamak için gerekli çerçeve programlar oluþturularak
uygulanmalý, bu programlar ile eðitim seviyeleri
yükseltilmeli, meslek içi eðitim ve yaþam boyu eðitim
programlarýna gereken kaynak aktarýmý yapýlmalýdýr.

4. Bakým Mühendisliði çok bilimli bir disiplin olduðundan
Makina Mühendisleri Odasý'nýn yaný sýra baþta Elektrik
Mühendisleri Odasý olmak üzere TMMOB'a baðlý ilgili diðer
Odalarýn katýlýmlarýyla, bilgi birikiminin paylaþýmý ve
artýrýlmasý saðlanmalýdýr.

5. MMO, üniversiteler ve sanayi iþbirliðiyle sektörün bilgi
gereksinimine, özellikle pratiðe yönelik yayýnlarýn arttýrýlmasý
çalýþmalarýna hýz verilmelidir.

6. Makina-cihaz alýmýnda ve tesis kurarken teknoloji seçimine
özen gösterilmeli, yedek parça stoku, iþletme-bakým
talimatlarýnýn Türkçe olmasý, personel eðitimi ve bakým
gerekleri gibi konularýn þartname ve sözleþmelerde yer
almasýna özen gösterilmelidir.

7. Bakým uygulamalarýnda alýnacak olan ölçüm alet ve
cihazlar ile bilgisayar yazýlýmlarý, iþletmenin gerçek
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IX. OTOMOTÝV VE YAN SANAYÝÝ SEMPOZYUMU SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna MMO Bursa Þubesi tarafýndan 27-28 Mayýs 2005 tarihinde
düzenlenen IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bursa'da gerçekleþtirildi.

gereksinimlerine ve teknolojik yeniliklere dayanmalý, bu
þekilde kaynak israfý önlenmelidir.

8. Ýþletme ve tesislerde;

- Tesislerin faydalý ömrünü arttýrmak,

- Arýzaya dayalý bakým anlayýþýný terketmek,

- Bakým maliyetlerinin analizini yaparak, bakým ve stok
maliyetlerini azaltmak,

- Bakým birimlerinin görevlerinin etkili ve verimli þekilde
planlanmasýna; gerçekleþtirilmesine ve kontrolüne yardýmcý
olmak,

- Bakýmdaki her türlü bilgiye kolay ulaþmak, bakým
faaliyetlerini kayýt altýna alarak bilgi paylaþýmý saðlamak,

- Tesis ve donanýmýn güvenlik ve güvenilirlik çalýþmalarýný
kayýt altýna alarak yönlendirmek,

- Ýþ saðlýðý ve güvenliðine katkýda bulunmak,

- Enerji tasarrufu ve temiz bir çevre yaratýlmasýna katkýda
bulunmak,

- Bakým birimlerinde talimatlarda teçhizatlarda vs.
standartlaþmayý saðlamak amacýyla her iþletme ve tesisin
kendi bakým yönetim sistemini oluþturmasý hedeflenmelidir.

9. Ýþletmede bakým konusunun sadece bakýmdan sorumlu
birimin iþi olarak görülmesi anlayýþý terk edilmeli, üretim
süreçlerinin sorumluluðunu taþýyan tüm birimlerce sahip
çýkýlmalý ve bakým sorumluluklarý paylaþýlmalýdýr.

Makina Mühendisleri Odasý Denizli Þubesi
sekretaryalýðýnda düzenlenen II. Bakým Teknolojileri Kongre
ve Sergisi'nin gelecekte de düzenli aralýklarla yapýlmasý
planlanmalýdýr.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Bursa Þubemizin
sekretaryalýðýnda 27-28 Mayýs 2005 tarihlerinde Bursa’da
Holiday-Inn Otelde yapýlan IX. Otomotiv ve Yan Sanayii
Sempozyumu’nda toplam 7 oturumda sunulan 27 adet
bildiri ve “Bursa Otomotiv Yan Sanayii Anketi Iþýðýnda
Bursa’da Yan Sanayiinin Geliþimi” ve “AB Geçiþ Sürecinde
Türkiye’nin Otomotiv Politikalarýnýn Belirlenmesi”
panellerinde ortaya çýkan görüþ ve öneriler doðrultusunda
aþaðýdaki sonuç bildirgesi kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadýr.

Tüm sanayileþmiþ ülkelerde otomotiv sanayii yan sanayii ile
birlikte ekonominin lokomotifi olarak tanýmlanmaktadýr.
Otomotiv Sanayii, Demir Çelik, Petro Kimya, Lastik gibi temel
sanayi dallarý ile yakýn iliþki içinde olup, diðer sektörlerdeki
teknolojik geliþmelerin sürükleyicisi konumundadýr.

Ekonomideki sürükleyici etkisi ve diðer sektörlerle olan iliþkisi
nedeniyle otomotiv endüstrisi bugün olduðu gibi gelecekte
de ülke ekonomisi ve teknolojik geliþim için önemini korumaya
devam edecektir.

Katma deðer açýsýndan tekstil sektöründen sonra ikinci sýrayý
alan otomotiv sanayiinin geleceðini þekillendirme çabasýnda
olan ülkemizin makina parkýnýn durumu, makina imalatýna
yönelik politikalar, üretimin kalitesi, AR-GE ve tasarým
boyutu, mesleki eðitim, çalýþanlarýn iþ güvencesi, sendikal
haklar, ithalat, ihracat dengeleri vb. konularýn bir bütünlük
içinde ele alýnmasý gerekmektedir.

Ülkemizde ekonomik ve siyasal istikrar ile sektöre yönelik
stratejik planlamanýn bulunmamasý, yan sanayide yerli
parça kullaným oranýnýn giderek düþmesi, ana ve yan
sanayiinde yabancý sermaye miktarýnýn giderek yükselmesi,
teknolojik yenilenme, üretim düzeyi, mühendislik hizmetleri,
istihdam, eðitim, vergilendirme gibi etkenlerden dolayý
“Ulusal Otomotiv Sanayii”nin oluþumundan bahsetmek,
bugün itibariyle mümkün görünmemektedir.

Ýnsanlýðýn ortak mirasý olan bilim ve teknolojinin toplumsal
ihtiyaçlar doðrultusunda geliþtirilmesi ve kullanýlmasýnda
mühendisler önemli rol oynamaktadýr. Mühendislerin amacý;
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insanýn mutluluðu, yaþam kalitesi ve toplumsal refahýn
yükseltilmesi, oluþturulan zenginliklerin toplumsal faydaya
dönüþtürülmesini saðlamaktýr.

Makina Mühendisleri Odasý, “Türkiye’de Motor ve Otomobil
Yapýlamaz” tezlerine karþýn somut çabalarla motoru ve
otomobili ortaya koyan mühendislerin idealizmini ülke ve
toplum yararlarý doðrultusunda yaygýnlaþtýrmayý, bu
nedenle sanayileþmeyi ve demokratikleþmeyi ön plana
çýkarmaya çalýþmaktadýr.

Makina Mühendisleri Odasý olarak; Otomotiv Ana ve Yan
Sanayii Sektöründe aþaðýdaki taleplerin ülke ve toplum
yararlarý doðrultusunda hayata geçirilmesi için tüm
birikimlerimizle katký ve katýlýmda bulunacaðýmýzý
duyururuz.

1. Otomotiv Sanayiniin geleceðinde; magnezyum,
alüminyum, plastik ve kompozit malzemelerin aðýrlýklý olarak
yer almasý için çalýþmalar teþvik edilmelidir.

2. Otomotiv Ana ve Yan Sanayiinde geleceðin yakýtý olan
hidrojen yakýtýnýn kullanýlmasý ile ilgili olarak AR-GE
çalýþmalarýna baþlanmalý. Hidrojen kullanacak içten
yanmalý motorlarýn ve yakýt pillerinin geliþtirilmesi,
depolama ve daðýtým sistemleri üzerine AR-GE çalýþmalarýna
(ABD, AB ve Uzak Doðu’daki benzeri sanayilere paralel
olarak) baþlanmalýdýr.

3. Geleceðin yakýt teknolojilerinde kilit bir önem taþýyacak
olan “BOR” potansiyelimizi katma deðere dönüþtürecek
politikalar üretilmeli, mevcut çalýþmalar desteklenmelidir.

4. KOBÝ’lerin nitelikli eleman ve özellikle mühendislerin
çalýþtýrýlmasýný özendirmek için vergi indirimleri, prim
kesintilerinde kolaylýk gibi teþvik edici tedbirler alýnmalý ve
hayata geçirilmelidir.

5. Sosyo-ekonomik yapýdaki rolleri, istihdam, üretim paylarý
ve yeni teknolojilere hýzlý adaptasyon gösterebilme
yetenekleri ile KOBÝ’ler desteklenmeli ve geliþtirilmelidir.

6. Otomotiv Sanayii ve Yan Sanayiinde üretimde farklýlýðý
yakalamanýn koþulu AR-GE çalýþmalarýdýr. Bunun için de
ülkemizde, firmalarýmýzda ve bireylerde AR-GE bilinci
oluþturulmalýdýr.

7. Eðitilmiþ insan gücü arttýrýlmalýdýr. Firmalarýn ihtiyaçlarý
doðrultusunda yönetim, üretim teknolojisi, ürün tasarýmý,

pazarlama teknikleri vb. konulardaki vasýflý eleman için
firma içi eðitimi ve bu alanda eðitilmiþ insan gücü
istihdamýna azami önem verilmelidir.

8. Bir firmanýn performansýnda en önemli faktörlerden birisi
de kalite ve standartlardýr. Bunun için firmalarýn ISO 9000,
tip onay ve CE uygunluk iþareti sertifikasý vb. belgeleri alma
çalýþmalarý hýzlandýrýlmalýdýr.

9. Firmalar ürettikleri ürünün tanýtýmýna önem vermelidirler.
Ürünün kendisi, ürünün markasý baþlýbaþýna bir tanýtým
amacýdýr. Bunun için çeþitli tanýtým kanallarý aktif bir þekilde
kullanýlmalýdýr.

10. Tanýtým ve markalaþma çalýþmalarý sürekli olmalýdýr.
Tüketiciyi çekecek yeni ürün tasarýmý, kalite, kaliteyi markaya
dönüþtürmek ve bu markayý uluslararasý alanda söz sahibi
yapmak önemlidir. Tasarýmýn kalite ve pazarlama ile
doðrudan iliþkili olduðunun bilinci yerleþtirilmelidir.

11. Birçok ürünün özelliðinden dolayý yurtdýþýnda etkin
daðýtýmý için üretici firmalarýn kendi daðýtým kanallarýný
kurmasý gerekir. Bunun için firmalar etkin daðýtým kanallarý
oluþturmalýdýr.

12. Daha pahalý geleneksel pazarlama yöntemleri yerine
daha az masraflý, etkin pazarlama olanaðýna kavuþmak
için firmalarýmýz yaygýn bir þekilde internet teknolojisinden
yararlanmalýdýr.

13. Otomotiv ve Yan Sanayiinde rekabet edebilirlik, iþgücü
maliyetleri üzerinden uygulanmalý, yeni teknolojiler
geliþtirilerek saðlanmalýdýr.

14. Üniversite sanayii iþbirliðinin geliþtirilmesi için somut
politikalar belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.

15. Motorlu taþýt üretiminde yüksek oranda yerli parça
kullanýlmasýný saðlayacak uygulamalar teþvik edilmeli,
planlanmalý ve hayata geçirilmelidir.

16. Otomotiv Ana ve Yan Sanayiinde üretilen her ürünün
çevreye verdiði zarardan dolayý üretici firmalarýn sorumlu
tutulmasý ve bununla ilgili yasal iþlemlerin hayata
geçirilmesini saðlayacak yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.

17. Otomotiv Endüstrisinde çevre kirliliðini önleyecek
ürünlerin üretilmesini saðlayan firmalar teþvik edilmeli, vergi
muafiyetleri getirilmeli ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler
yapýlarak hayata geçirilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
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Kongre-Kurultay-Sempozyum Takvimi
 

Etkinlik Adı Etkinlik Tarihi 
Etkinliği Düzenleyen 

Birim 

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi 25-27 Şubat 2005 Antalya Şube  

Öğrenci Üye Kurultayı 2005 12-13 Mart 2005 MMO Merkez  

Marka Yönetimi Sempozyumu  14-15 Nisan 2005 Gaziantep Şube  

III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi  29-30 Nisan 2005 Adana Şube  

Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı  7-8 Mayıs 2005 Ankara Şube  

II. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi  11-14 Mayıs 2005 Denizli Şube  

Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu  27-28 Mayıs 2005 Bursa Şube  

II. İletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 27-28 Mayıs 2005 İstanbul Şube  

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu  3-4 Haziran 2005 Kayseri Şube  

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 24-25 Haziran 2005 Mersin Şube  

Makina Tasarımı ve İmalat Teknolojileri Kongresi  16-17 Eylül 2005  Konya Şube 

Demir Çelik Kongresi  22-24 Eylül 2005 Zonguldak Şube  

TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi  23-24 Eylül 2005 Diyarbakır Şube  

İş Makinaları Sempozyumu  29 Eylül-1 Ekim 2005 İstanbul Şube  

Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi  30 Eylül - 2 Ekim 2005 Samsun Şube 

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu 14-15 Ekim 2005 Edirne Şube 

Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi 11-12 Kasım 2005 Gaziantep Şube  

Kaynak Teknolojileri V. Ulusal Kongresi ve Sergisi 11-12 Kasım 2005 Kocaeli Şube  

VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi  17-18 Kasım 2005 Eskişehir Şube  

TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu  18-19 Kasım 2005 Ankara Şube  

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi  23-26 Kasım 2005 İzmir Şube  

Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi  1-4 Aralık 2005 İzmir/İstanbul Şube 

V. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı  9-10 Aralık 2005 Zonguldak Şube  

TMMOB Sanayi Kongresi  16-17 Aralık 2005 MMO Merkez  


