
Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Yönetim Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Ülkemizi, halkımızı neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarza kökten dönüştürmeyi amaçlayan yeni 

anayasa ve başkanlık sisteminin oylandığı referandum, olağanüstü hal koşullarında 16 Nisan 

günü gerçekleşti. Tmmob ve Odamız öncülüğünde, yapılmak istenen anayasa değişikliğini 

bütün ayrıntılarıyla üyelerimiz başta olmak üzere halkımıza ve tüm kamuoyuna anlatmak 

için çalışmalar yürüttük. Yeni anayasa ile parlamenter sistemin yok edileceğini, tek adam 

rejimine gidileceğini, kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırılacağını, en önemlisi rejim 

değişikliğinin hedeflendiğini anlattık. Cumhuriyeti, laikliği, parlamenter demokrasiyi savunarak 

Hayır kampanyası yürüttük. 

Olağanüstü koşullarda, eşitsiz ve adaletsiz yürüyen Referandumun sonucu, mühürsüz oy 

pusulalarının geçerli sayılmasıyla meşruluğu sorgulanan bir evet oldu. Referandum sonuçlarını 

protesto edenlerin gözaltına alınması, hatta tutuklanmaları yeni sistemin ne olduğunu bizlere 

göstermektedir.  Ancak; haklı HAYIR ların oranı bizlere, umut vermektedir. Bize düşen, ülkemizi 

Ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan siyasi iktidara rağmen emeğe, demokrasiye, laik 

cumhuriyete, geleceğimize sahip çıkmaya devam etmektir.

Değerli üyelerimiz,

Odamızın tek dayanağı, üyeleri ve çalışanlarının örgütlü duruşudur. Birlikte oluşturduğumuz 

değerlerin yol göstericiliğinde ve mesleki-demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla 

çalışmalarımızı yürütmekteyiz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınav Merkezimizi açtık. 

Yeni hizmet binamız; Asansör, Kaynak, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personellerinin 

MYK kapsamında belgelendirmeleri ve Lpg /Cng Gaz Sızdırmazlık / Montaj Tespit İstasyonu 

olarak kullanılmaktadır.

Mevzuatını sermayenin hazırladığı ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin durumu hakkında 

Oda Raporumuz yayınlandı. Sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil, çalışanlardan 

yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde 

çözümlenmesi gerektiği bir kez daha dile getirildi.

İş kazaları, trafik kazaları, haksız işten almalar, tutuklamalar, göz altılar, TL karşısında artan 

döviz fiyatları, gittikçe büyüyen cari açık, hem yasal olarak hem de kamu vicdanında doğruluğu 

onanmamış yani meşrulaşmamış bir referandum. 

Tüm bunlara rağmen inancını ve umudunu kaybetmemiş güzel insanlar, sevgiyle kalın.



MMO Denizli Şubesi Adına Sahibi
Tefik Demirçalı (Şube Başkanı)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Sarıca (Şube Sekreteri)

Yayın Kurulu
Kahraman Dağdeviren
Prof.Dr.Harun Kemal Öztürk
Yard.Doç.Dr.Olcay Polat
Servet Tetik 
Behice Çetinkaya Dilbaz 

Editörler
Prof.Dr.Harun Kemal Öztürk
Yard.Doç.Dr.Olcay Polat

Yayın Tasarım & Baskı Hazırlık 
MMO Denizli Şubesi

Basım Tarihi
Haziran 2017

Basım Yeri
ANKAMAT Mat.San.Ltd.Şti.
30.Cadde 538 Sk. No: 60
İvedik Organize Sanayi-ANKARA
Tel: 0312 394 54 95-95

Yayın Yönetim
MMO Denizli Şubesi
Sırakapılar Mh. Saltak Cd. No: 83
Merkezefendi-Denizli 
Tel: 0850 495 06 66
Faks: 0258 263 88 36

BÜLTEN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi Yayını 2017 / 2

TMMOB MMO Denizli Şubesi süreli yayını
İki ayda bir yayınlanır

Muğla İl Temsilciliği
Emirbeyazıt Mh. Turgutreis Cd.
Seyfi Ülkümen İşh. Kat: 3 No: 6 Muğla
Tel: 0850 495 06 66-Faks: 0252 212 38 63

Aydın İl Temsilciliği
Güzelhisar Mh. Adnan Menderes Bl. 
41 Sk. No: 23/A  Aydın
Tel: 0850 495 06 66-Faks: 0256 215 01 12

Uşak İl Temsilciliği
Ünalan Mh. Aytaş Ap. No: 26/B
Merkez-Uşak
Tel: 0850 495 06 66-Faks: 0276 212 40 10

Bodrum İlçe Temsilciliği
Temel Yapı İş Mrk. Kat: 2 No: 2 
Gümbet-Bodrum-Muğla
Tel: 0252 317 19 19-Faks: 0252 317 13 11

Fethiye İlçe Temsilciliği
Tuzla Mah. 526 Sk. No: 28/1
Fethiye-Muğla
Tel: 0252 612 87 01-Faks: 0252 612 07 73

Marmaris İlçe Temsilciliği
Armutalan Mh. Yunus Nadi Cd.
No: 86 Marmaris-Muğla
Tel: 0252 413 51 71-0252 413 57 89

Milas İlçe Temsilciliği
Hayıtlı Mh. Manolya Cd. No:108/C
Milas-Muğla
Tel: 0252 513 66 16-Faks: 0252 513 66 16

Nazilli İlçe Temsilciliği
Yeni Mh. 86 Sk. No: 16/A 
Nazilli-Aydın
Tel: 0256 313 17 15-Faks: 0256 313 17 15

Ortaca İlçe Temsilciliği
Beşköprü Mahallesi
114 Sk. D.611 Ortaca-Muğla
Tel: 0252 282 03 37

Miem Eğitimleri, Kurslar ve MYK Sınavları
XI. Dönem 3. Şube Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
TÜRKAK Denetimi Tamamlandı
Protokol Ziyaretleri
Şubemiz TSM Bahar Konserini Gerçekleştirdi
"Ürün, Detay, Çözüm"
Söyleşi
Geleneksel Bahar Pikniğimizi Gerçekleştirdik
LPG Sızdırmazlık İstasyonumuz Taşındı
Doğalgaz Toplantısı Gerçekleştirildi
Referandum Hakkında
1 Mayıs' ta Alanlardaydık
Evet' e Serbest, TMMOB' ye Hayır
TESKON
Pamukkale Üniversitesi Rektörüne Ziyaret
Bodrum İlçe Temsilciliğimizde Üyelerimizle Toplantı
LPG Firmaları ile Toplantı
Sanayinin Sorunları
İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu
Trafik Kazaları Hakkında Basın Açıklaması
Somayı Unutmayacağız, Unutturmayacağız
VIII. BTKS Ana Sponsorunu Ziyaret Ettik
Basın Açıklaması "Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz"
Endüstri 4.0 ve Endüstri Mühendislerinin Çalışma Alanları
28. TMMOB Meslek Odaları Futbol Turnuvası
Bir Bulutun Hikayesi
Dar Ağacında 3 Fidan
Severmişim Meğer
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
MYK Sınavları
Teknoloji Günlüğü

İÇİNDEKİLER

3
4
5
5
6
7
7
8
8
9

10
11
12
13
14
17
17
18
19
20
24
25
27
28
30
33
34
35
36
38
39
40



3tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

17
 / 

2

TMMOB MMO Denizli Şube
MART - NİSAN  - MAYIS MİEM EĞİTİMLERİ, İŞ 
MAKİNALARI VE  LPG PİYASASI PERSONEL KURSLARI / 
MYK KAPSAMINDA YAPILAN SINAVLAR

EĞİTİM - KURS

MİEM EĞİTİMLERİ
EĞİTİMİN ADI TARİH ŞUBE/TEMSİLCİLİK

MEKANİK TESİSAT 06-12 MART 2017 MUĞLA İL TEM.
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10-12 MART 2017 UŞAK İL TEM.

İŞ MAKİNASI KURSLARI
EĞİTİMİN ADI TARİH FİRMA ADI ŞUBE/TEMSİLCİLİK

FORKLİFT KURSU 04-12 MART 2017 ÇİÇEK TEKSTİL DENİZLİ ŞUBE
FORKLİFT KURSU 06-15 MART 2017 MENDERES TEKSTİL DENİZLİ ŞUBE
FORKLİFT KURSU 15-25 MART 2017 ERBAKIR DENİZLİ ŞUBE
FORKLİFT KURSU 03-06 NİSAN 2017 DENTAŞ DENİZLİ ŞUBE
FORKLİFT KURSU 17-27 NİSAN 2017 FİLİDEA TEKSTİL DENİZLİ ŞUBE
FORKLİF-TAVAN VİNÇ 08-11 NİSAN 2017 DENİZLİ ŞUBE
FORKLİFT KURSU 09-16 MAYIS 2017 METRO & BANİO MARKET BODRUM TEM.

MYK KAPSAMINDA YAPILAN SINAVLAR
SINAVIN ADI TARİH ŞUBE/TEMSİLCİLİK

MYK ÇELİK KAYNAKÇISI 11 NİSAN 2017 DENİZLİ ŞUBE
MYK ASANSÖR BAKIM ONARIMCISI 25 MAYIS 2017 DENİZLİ ŞUBE

LPG PİYASASI PERSONEL KURSLARI
EĞİTİMİN ADI TARİH ŞUBE/TEMSİLCİLİK

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu07-08 MART 2017 UŞAK İL TEM.
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu11-12 MART 2017 DENİZLİ ŞUBE
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu14-15 MART 2017 NAZİLLİ İLÇE TEM.
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu17-18 MART 2017 NAZİLLİ İLÇE TEM.
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu18-19 MART 2017 DENİZLİ ŞUBE
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu20-21 MART 2017 NAZİLLİ İLÇE TEM.
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu08-09 NİSAN 2017 DENİZLİ ŞUBE
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu06-07 MAYIS 2017 DENİZLİ ŞUBE
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu06-07 MAYIS 2017 BODRUM İLÇE TEM.
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu11-12 MAYIS 2017 MUĞLA İL TEM.
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XI. DÖNEM ŞUBE 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Toplantının açılış konuşması Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Tefik 
Demirçalı tarafından yapıldı. Daha 
sonra Oda Başkanı Ali Ekber ÇAKAR 
Merkez çalışmaları ve Referandum 
süreci hakkında bilgi verdi. Ardından 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Mehmet Sarıca tarafından 2 aylık 
süreçte Şubemizde gerçekleştirilen 
etkinlikler ve önümüzdeki  dönem 
çalışmaları hakkında, Danışma 
Kurulu üyelerine ve üyelerimize 
yönelik bilgilendirme sunumu 
yapıldı.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda söz alan Danışma Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve 
ülke gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

ŞUBE DANIŞMA
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23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI.

ŞUBE HABER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Üyelerimiz ve 
Çocuklarının katılımı ile çoşkulu 
bir şekilde kutlandı. Şube 
binamızda düzenlenen, Şube 
Başkanımız Tefik DEMİRÇALI` nın 
konuşmasıyla başlayan etkinlik, 
çocukların hazırladıkları gösteriler 
ve Barış Manço "Adam Olacak 
Çocuk" programı ile devam 
etti. Etkinliğe katılan aileler 
keyifli dakikalar geçirdiler ayrıca 
üyelerimiz meslektaşlarıyla bolca sohbet etme fısratı buldular.

Odamız Asansör Kontrol 
Merkezi`nde Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
10-29 Nisan 2017 tarihlerinde 
denetim gerçekleştirildi.

Asansör Kontrol Merkezinin TS 
EN ISO/ IEC 17020:2012 Çeşitli 
Tipteki Muayene Kuruluşlarının 
Çalıştırılmaları için Genel Kriterler 
standardına göre TÜRKAK 
tarafından 3. Çevrim 1. Gözetim 
denetimi 10-29 Nisan 2017 
tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi. Denetim Adana, Denizli, Edirne, Kocaeli, Konya, 
İstanbul ve İzmir Şubeleri muayene birimlerinde yapılırken, Şubemizdeki denetim 27 Nisan 
2017 tarihinde gerçekleşti.

TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI.
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KURUMSAL İLİŞKİLER

PROTOKOL ZİYARETLERİ

AYDIN İL TEMSİLCİĞİMİZE ZİYARET

30 Mayıs salı günü Muğla il, Bodrum, Fethiye ve Milas İlçe temsilcilikleri yürütme kurulu üyelerimiz 
Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan ÇETİNKAYA' yı makamında ziyaret etti.

29 Mayıs Pazartesi günü Aydın SGK İl Müdürü Zeynep YILMAZ ve İşkur İl Müdürü Rahmi TERZİ 
Aydın İl Temsilciliğimize bir ziyarette bulundu.
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ŞUBE HABER

ŞUBEMİZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 
BAHAR KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Şubemiz Türk Sanat Müziği Korosu, PAÜ Kongre Merkezinde verdiği konserle bahara 
merhaba dedi. Kalabalık bir dinleyici topluluğunun ilgi gösterdiği konser, Türk Sanat Müziği 
bestekarlarından Sadettin KAYNAK eserlerinden oluşan bir repertuarla başlayıp, popüler 
kanto şarkılarla devam etti. Dinleyici sıralarının yoğun eşliği, temposu ve alkışları arasında 
süren konser, koromuzun ve misafirlerin hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi.

"ÜRÜN, DETAY, ÇÖZÜM"
16 Mayıs Salı günü MMO İ. Yener ACAR konferans Salonunda AKG Gaz Beton firması 
ile Gaz Beton ürünleri kullanımı ve ısı yalıtım konulu "Ürün, Detay, Çözüm" toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantı öncesi kokteyl düzenlendi.
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GELENEKSEL BAHAR PİKNİĞİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
öncülüğünde 21 Mayıs 2017  Pazar günü 
Çamlıtepe Restaurantta Geleneksel Bahar 
Pikniğimizi gerçekleştirdik.

Saat 13.00‘de başlayan piknikte üyelerimiz ve 
palyaço eşliğinde eğlenen çocuklar hoşça vakit 
geçirdiler.

ŞUBE HABER

SÖYLEŞİ
17 Mayıs Çarşamba Günü Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri 
Odası ve YTONG işbirliğinde Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç’ın konuşmacı olarak katıldığı 
“Tasarım Ve Uygulamada Yeni Yangın Yönetmeliği-Cephelerde Yangın Güvenliği” konulu 
söyleşi gerçekleştirildi.
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ŞUBE HABER

LPG SIZDIRMAZLIK İSTASYONUMUZ

TAŞINDI
Yaklaşık 10 yıldır Sevindik Pazar yerinde bulunan, LPG dönüşümlü araçların sızdırmazlık 
kontrollerinin gerçekleştirildiği Şubemiz LPG Sızdırmazlık Kontrol İstasyonu yeni yerine taşındı.

Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve zaman kaybı yaşamamaları için yeni yerine taşınan 
istasyonumuzun adres ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Sevindik Mah. 2291 Sk. No:15/7 Merkezefendi / Denizli

Tel: 0 258 268 33 73

Yeni, hizmet binamızda ayrıca, MYK Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları da yapılması 
planlanmaktadır. Asansör, Doğalgaz, Isıtma Tesisatı ve Kaynak Sınav Birimleri oluşturulmaktadır.



10 tmmob mmo denizli bülten

ŞUBE HABER

DOĞALGAZ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
25 Mayıs Çarşamba günü Şubemiz 

Konferans salonunda, Doğal konusunda 

faaliyet yürüten üyelerimiz ile İlimizde 

Doğal Gaz dağıtım işini yapan Enerya 

A.Ş. yetkililerinden meslektaşlarımız 

Kadir Pektaş, Ali Serhat Ertürk ile Bölge 

Müdürü Mehmet Akif Tulukçu’nun da katıldığı toplantı yapıldı. Üyelerimizden gelen talepler 

doğrultusunda, Denizli Doğal Gaz dağıtım ihalesinin yapıldığı 21.07.2005 tarihinden bu yana 

sürdürülen uygulamalar hakkında düzenlenen toplantıda, Şube Hukuk Müşavirimiz ve 

Enerya AŞ. Yetkililerince bilgilendirmeler yapıldı.

Şube Başkanımız Tefik Demirçalı toplantı açılışında süreci anlatan bir konuşma yaptı.  

03.11.2002 tarih ve 24925 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 

ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, 10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete’ de 

yayımlanan 02.03.2017 tarih ve 6955-3 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile 21 

Ocak 2017 tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen "Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri 

ve Mesleki Denetim Kurultayı" hakkında bilgiler verdi.

Enerya Bölge Müdürü Akif Tulukçu konuşmasında; müşteri memnuniyeti, piyasa şartları ve 

işin yapılabilirliği gibi temel ilkeler doğrultusunda görevlerini yapmaya devam edeceklerini, 

toplantıda alınan kararların uygulanmasını sağlayacaklarını ifade etti.
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TMMOB

REFERANDUM HAKKINDA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin katılımıyla 
Referandum Bilgilendirme Toplantısı 
gerçekleştirildi. Şubemiz Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantıya çok 
sayıda Mimar, Mühendis katıldı.

Anayasa değişiklik teklifini, gündeme 
getirilişinden meclisteki görüşme-
oylama sürecine ve içeriğine değin 
bir sorun yumağı olarak değerlendiren Emin Koramaz, "Ülkemizin ve halkımızın temel 
sorunlarına yönelik hiçbir çözüm içermeyen Anayasa değişikliği sadece tek adam sistemine 
geçişi önermektedir. Halkımız, anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek 
istendiğini çok açık şekilde anlamıştır. Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, 
antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. Korku rüzgarı bu defa tersine esmektedir. 
Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara yanıt Hayır ile verilmektedir. 
Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler ve manipülasyonlar tutmamaktadır. Edirne`den 
Kars`a ülkenin her karışı Hayır sesi ile yankılanmaktadır. TMMOB, Referandum sandığında 
önümüze getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir. Üzerinde asgari 
mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı 
sağlamayacağı şimdiden görülmektedir. TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda Hayır 
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına Hayır demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu 
ülkenin teknik elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, gerçekleri halkımızla 
paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindiğimiz otomobilden kullandığımız iş 
makinalarına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, 
özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır." dedi.
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TMMOB

1 MAYIS'TA ALANLARDA HAYIR'IN SESİ 
YANKILANDI.

1 Mayıs Mitinginde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın yaptığı konuşma şöyle;

"Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 1 Mayıs coşkusu ile, sevgiyle, dostlukla 
selamlıyorum. 1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma günümüzü kutluyorum. Bugün, 1 Mayıs 
mücadele güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan geleceğe taşımak için buradayız. Bizleri emekçileri, 
mücadele azmimizden vazgeçiremedikleri, yıldıramadıkları ve asla yıldıramayacakları için buradayız. 
Emeğimize, doğamıza, barışa, demokrasiye, laikliğe, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak 
için buradayız. Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine, Kamuda, okullarda, üniversitelerde yapılan 
hukuk dışı kıyımlara, Sürekli olağanüstü hale; sürekli baskı, zorbalık ve şiddete, HAYIR DEMEK için 
buradayız. Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen ardından geldiği için özel bir anlamı 
bulunuyor. Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki 
HAYIR’larımızın ardından kutluyoruz. Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve baskı 
düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun 
bir devamı niteliğindedir. Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında kıdem 
tazminatlarımızın, bütün hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, laikliğin ortadan kaldırılması, toplumun öğrenme, bilme, 
aydınlanma kanallarının kapatılmak istenmesi var. Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında 
sendikaların ve bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yok edilmesi var. Bu 
Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak 
ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfreden yandaş/paydaş kesimlere 
peşkeş çekilmesi var. Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, parlamentonun işlevsizleştirilmesi, 
yargının tamamen denetim altına alınması, ülke kaynakların yönetimi ve ülkenin geleceğini 
belirleyecek  kararların tek bir kişiye bırakılması var. Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında faşizmin 
kurumsallaştırılması var. Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun devamının 
anlamı büyüktür. Kendimizi, gücümüzü, potansiyellerimizi küçümsememeliyiz.

Çünkü biz halkız ve haklıyız. Emek sömürüsüne, emeğimizi, yaşamımızı çalanlara, referandum 
hırsızlarına, dikta heveslilerine HAYIR demek ve bu tutumu mutlaka büyütmek, bu alanda buluşan 
herkesin bundan sonraki mücadele programının başında yer almalıdır. Önümüzdeki kritik dönemde, 
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bugün bu alanlarda bir arada olduğumuz gibi, sokaklarda, mahallelerimizde, işyerlerimizde ve her 
yerde dayanışma ve eşgüdüm içinde olmamız çok önemlidir, ihmal edilir bir yanı yoktur. Halkın, 
milyonların HAYIR’ını sürdürecek, örgütlenmesini sağlayacak zeminleri oluşturmak, geliştirmek 
ve dayanışma içinde olmak şarttır. Konuşmamı bitirirken, 1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, 
işçi cinayetlerinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi, bağımsızlık, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük 
mücadelelerinde yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. 21. yüzyılda Nazi 
Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, sözlerimi Nazım’ın hürriyet kavgası adlı şiirinin son dörtlüğüyle 
noktalamak istiyorum.

“Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, 

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”

Örgütüm TMMOB adına, yeni bir başlangıç, demokrasi, eşitlik, özgürlük, ülkede ve bölgede barış, 
insanca, hakça bir yaşam mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor, saygılar sunuyorum. 
"Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!"

EVET’ E SERBEST, TMMOB’ YE HAYIR.

TMMOB Denizlli İl Koordinasyon Kurulunun 3 ile 9 Nisan 2017 tarihleri arasında Candoğan Parkı 
önünde Birliğimizce üretilen görüşlerin toplumla paylaşılması için stand kurma talebi Merkezefendi 
Kaymakamlığı tarafından olumsuz yanıt verilerek yasaklama kararı alınmıştır.

Merkezefendi Kaymakamlığının cevap yazısında;

Yüksek Seçim Kurulu’nun 75 nolu kararı gösterilerek referandum konusunda çalışma yapacak 
kurumlar sadece siyasi partilere indirgenmiş,Samsun’da yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim 
Kurulunun propaganda yasağını kaldırmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu’nun 109 sayılı kararı ile 
siyasal partiler dışında propaganda çalışmasını yasakladığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili Tmmob Denizli 
İkk üyeleri Denizli Basın Merkezinde ortak basın açıklaması yaptı.
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KONGRE

TESKON SONUÇ BİLDİRGESİ

TESKON YİNE BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI.

Odamız tarafından İzmir Şube 
yürütücülüğünde bu yıl 13. kez düzenlenen 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Teskon+SODEX Fuarı, 19-22 Nisan 
2017 tarihleri arasında yoğun katılımla 
gerçekleşti.

İlk kez 1993 yılında düzenlenen Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi 19-22 
Nisan 2017 tarihleri arasında 13. kez 
gerçekleşti. Odamız tarafından İzmir Şube  
yürütücülüğünde gerçekleşen kongreye paralel 
olarak TESKON+SODEX Fuarı da ziyaretçilerini 
ağırladı. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi`nde gerçekleşen kongre ve fuar 
etkinlikleri 10 salon ve fuar alanında yapılırken, 
kongre 24 kurum, kuruluş ve üniversite 
tarafından desteklendi. 

Fuara Denizli Şube, Aydın ve Muğla İl 
Temsilcilikleri ve Fethiye İlçe Temsilciliği olarak 
katılım gerçekleştirildi.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Sonuç Bildirisi

İlki 1993 yılında düzenlenen, 24 yıllık bir birikim ve geleneği olan, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
"Bütünleşik Performans" ana temasıyla, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir`de MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte TESKON+SODEX 
Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. 
Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 
10 salon ve fuar alanında yer almıştır.

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. 

Bütünleşik performans, tasarım performansından işletme, ölçme ve denetim performansına 
kadar bütün tasarım yapım, devreye alma ve denetim süreçlerini kapsar. Bu nedenle 
mühendislik, mimarlık uygulamaları başta olmak üzere sürece doğrudan ya da dolaylı 



15tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

17
 / 

2

katılan bütün aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik olarak 
değerlendirilmelidir. 

Meslek Odalarımızın ve Sektör Derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin, başta 
TMMOB Yasası olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu ve Yapı Denetim 
Kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim ve denetim 
süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların 
yapımını engellemekte; mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir. 
Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, 
meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir. Meslek içi eğitimin önemi, 
kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında 
Makina Mühendisleri Odası`nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere 
katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. 
TAD (Test, Ayar ve Dengeleme) konusunda yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınmalı Oda-
Sektör ilişkileri bu alanda devam etmelidir. Doğrulama ve Belgelendirme (commissioning) 
çalışmaları de aynı anlayışla ele alınmalıdır.

Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları. Mayıs 2017 itibariyle 10. yılını doldurmaktadır. 
Kanuna göre Türkiye`deki bütün binaların Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesine sahip 
olması zorunluluğu 2020 yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarında 
kullanılan BEP-TR yazılımları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu konuda bir an önce meslek 
odaları, sektör dernekleri ve üniversiteler ile birlikte yeni bir yazılım hazırlanarak/seçilerek en 
kısa sürede uygulamaya geçilmelidir. 2015 yılında gerçekleştirilen kongre sonuç bildirisinde 
önerilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik İşler Genel Teknik Şartnamesi kapsamı ve 
güncellemesi konusunda başlatılan çalışma çok önemli olup, mekanik tesisat tasarım kısmını 
da kapsayacak şekilde, sürdürülebilir ve kendini güncelleyen kapsamlı bir şartname hazırlığı 
sürdürülmelidir. Bu konuda sektör bileşenlerinin de katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar 
yapılmalıdır. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine ortak çözümler 
oluşturmak üzere Odanın sekretaryalığında, Sektör Dernekleri, Sektör Yayın Kuruluşları, 
Sektörel Yayınlar Derneği ile birlikte ortak çalışma ilkeleri oluşturularak Sektör Yayın Takip 
Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.

KOBİ`lerin AR-GE çalışmalarına katkı vermek üzere Oda ve Sektör Dernekleri ile birlikte 
AR-GE Takip ve Destek Birimi oluşturulmalıdır. Bilindiği üzere hem "Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği" hem de "Kamu İhale Kanunu" kapsamında gerçekleştirilen kamu projelerinde 
büro tescil belgesi aranması yönünde bir zorunluluk mevcut değildir. Bu konunun ivedilikle 
gündeme alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil 
belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Yapı sınıfları günün 
koşullarına göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla 
beraber Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki hizmet bedeli hesabının; yapı yaklaşık 
maliyeti üzerinden yapı sınıflarına uygun olarak hesaplanması için belirlenen hizmet oranları 
dönemin şartları çerçevesinde tekrar ele alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina 
mühendisliği hizmetlerindeki artış bu oranlar belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren bazı özel uzmanlık tasarım 
hizmetlerinin bedelleri de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit edilerek 
toplam hizmet bedeline eklenmelidir. 
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Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin yeterince kullanılmadığı çalışmalarla ortaya çıkan genel 
verilere dayanarak, jeotermal enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmeler, 
ülkemizdeki jeotermal enerji–çevre değerlendirmesinde yararsız bir kaotik atmosferin 
oluşmasına neden olmaktadır. Sorunların bütünleşik performans kavramı ve üniversite–
endüstri işbirliği ile tanımlanması ve çözümlenmesi için, kamu kuruluşları ve jeotermal 
yatırımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu alandaki çalışmaların koordine edilmesi için de 
ilgili bağımsız bir kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve acil bir gerekliliktir. 

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik için devletin verdiği alım garantisi ve tarife 2020 
yılında sona ermektedir. Bu tarihten hemen önce tamamlanacak santrallar tarife ve alım 
garantisinden 10 yıl süre ile faydalanabileceklerdir Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 
bir taraftan yüksek bir tarife ve alım garantisi ile teşvik edilirken, diğer yandan elektrik üretim 
lisanslarının da, saha kapasitesi dikkate alınmaksızın sınırsızca verilmesi, yatırımcıları saha 
potansiyeline dikkat etmeksizin, 2020 yılından önce ulaşabilecekleri en yüksek kapasiteyi 
bir an önce devreye almaya zorlamaktadır. Sonuçta, hem doğal kaynaklar, hem de finansal 
kaynaklar kötü yönetilmektedir. Gerçekleştirilen santrallarda üretilen güç ile kurulu güç 
arasındaki oran uygun bir seviyede değildir. Bu nedenlerle:

Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm dünyadaki artışın % 50`den fazlasının Türkiye`de 
olması normal bir durum değildir. Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji belgesi, eylem planı, 
yol haritası vb. referans belgeler ile ülke ölçeğinde uygulanması zorunlu uygulama esasları 
ve standartlar hızla oluşturulmalıdır. Hem üretim sahalarından hem de yerleşim birimleri 
sınırlarında ve içinde yapılan elektrik üretimi santrallarının emisyonlarının yerleşik ölçüm 
cihazlarıyla izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerek emisyona maruz gruplar gerekse sosyal 
barış açısından önemlidir. Bu alandaki çalışmaların üzerindeki kamusal denetim artırılmalıdır.

Ayrıca;

Jeotermal uygulamalar "Bütünleşik Performans" şemsiyesi altında projelendirilmeli, 
uygulanmalı ve işletilmelidir. Bu anlamda ilgili çevre mevzuatının uygulanması ve eksikliklerin 
giderilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, kurutma vs. gibi entegre projelerle geliştirilmesi için 
teşvik sağlanması hem çevresel sorunların azaltılmasında hem de istihdamın artırılmasında 
önemli rol alabilecektir.

Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi bölgesindeki saha işletiminde bağımsız işletmelerin 
olması, çevre ve enerji duyarlı rezervuar işletilmesi için ciddi bir engel olarak görülmektedir.                             
Bu durum ayrıca olumsuz bir sosyal etkileşime de neden olmaktadır. Aynı rezervuardan 
sürdürülebilir bir enerji üretimine uygun bir üretim ve re-enjeksiyon planlamasının ve 
işletmesinin geliştirilmesine imkan verecek yasal ve teknik mevzuat oluşturulmalıdır.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+Sodex Fuarı`nın niteliği ve niceliğiyle 
çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı 
ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Fuarı`nın aynı anlayış ile ulusal ve uluslararası katılımın daha da 
artırılarak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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ŞUBE HABER

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİK.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin BAĞ' ı 
makamında ziyaret etti.

Rektör Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversite merkez kütüphanesi hakkında bilgi verdi. 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk Odamız Öğrenci üyeliği 
ile Üniversite-Oda  işbirliğinde yapılabilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulundu. 
Ayrıca, Şubemizce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette 28-29-30 Eylül 2017 
tarihlerinde Paü Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan Bakım Teknolojileri ve 
Kongresi hakkında Kongre Sekreterlerinden Prof. Dr. Cemal Meran tarafından bilgilendirme 
yapıldı. yapılan bilgilendirmede, Kongrede ele alınacak konular ile Kongrenin amacından 
bahsedildi.

BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZDE ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTI YAPILDI.
11 Nisan Salı günü Bodrum İlçe Temsilciliğimizde üyelerimizle toplantı gerçekleştirildi. Şube Sekreteri 
Mehmet Sarıca ile Temsilcilik Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda,  ülke gündemi, meslektaş 
sorunları, tesisat sektöründe yaşanan sorunlar, Proje Mesleki denetimi konuları gündeme geldi.
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LPG FİRMALARI İLE TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Odamız, 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; “Gaz sızdırmazlık kontrolü gerçekleştirme” 
ve “Montaj Tespit Raporu” ile “Gaz Sızdırmazlık Raporu” düzenleme hususlarında T.C Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 25.04.2017 tarih ve 85649108-030.03-E.1058 sayılı yazısı ile 
yetkilendirilmiştir. 

Yeni AİTM Yönetmeliği ile birlikte “LPG’li ve CNG’li Araç Gaz Sızdırmazlık Kontrol Talimatı” ve 
“Kontrol Formları” revize edilmiş, “Montaj Tespit Raporu Kontrol Talimatı” eklenmiştir. Buna 
göre Şubemizde ve Temsilciliklerimizde LPG / CNG Dönüşüm Firmalarında çalışan Yetkili Mühendisler 
ve Teknik Elemanların katıldığı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Şubemizde söz konusu toplantı 05 Mayıs cuma günü, gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 26 Nisan 
2017 tarihinde yürürlüğe giren mevzuatta yapılan değişiklikler konusunda Şube Başkanımız Tefik 
DEMİRÇALI, TÜVTÜRK Yetkilisi Mustafa ALVER, TSE Araç Proje Birimi görevlisi Nusret YAĞCIOĞLU 
ve LPG Sızdırmazlık İstasyonu Teknik Görevlisi Uğur GÖRÜŞ tarafından araçların LPG aksamındaki 
değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

ŞUBE HABER
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MMO

ÇİFT RAKAMLI YAPIŞKAN ENFLASYON VE 
ÇİFTE AÇIK RİSKİ ARTIYOR
TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO), 
her ay iktisatçı-yazar 
Mustafa Sönmez’in katkısıyla 
hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 28’incisini 
“Sanayicinin maliyet 
enflasyonu” konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, 
Hazine Müsteşarlığı ve IMF 
verileri kullanılarak yapılan 
analizde, hem tüketici hem 
sanayici (üretici) fiyatlarında çift haneli enflasyonun 4 aydır sürdüğü ve yapışkan bir özellik 
göstermeye başladığına vurgu yapıldı. Analizde, cari açığa bütçe açığının da eşlik ettiğine 
dikkat çekilerek “çifte açık” riskinin yükseldiği belirtildi. MMO analizinde şu noktalara vurgu 
yapıldı:

• Türkiye ekonomisine bu yılın ilk 4 ayında çift haneli ve giderek yükselen bir enflasyon 
yapışmış bulunuyor. Neredeyse 30 aydır yaşanmayan çift haneli enflasyon, ekonominin 
ve sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi.

• Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) diye adlandırılan sanayinin Nisan ayı fiyat artışları 
da yıllık olarak yüzde 16,4’ü buldu. Ocak ayında yıllık yüzde 13,7, Şubat ayında ise yüzde 
15,4 olarak gerçekleşen sanayi fiyatları artışı, Mart’ta yüzde 16,1’i bulduktan sonra Nisan 
ayını da yüzde16,4 ile tamamladı. Çift rakamlı enflasyon ekonomi için yeniden bir kâbusa 
dönüyor.

• Ortalaması yüzde 16,4’ü bulan sanayici fiyatlarının “ara malı” kategorisindeki ürünlerde 
yıllık fiyat artışı yüzde 22’yi buldu. Sanayinin omurgasını oluşturan imalat sanayisinde 
üretilen ürünler için ise, sanayici, 12 ayda fiyatlarını yüzde 18’den fazla artırdı. İmalat 
sanayinde de ana metal sanayisindeki fiyat patlaması dikkat çekti. Ana metalde fiyatlar 
12 ayda yüzde 43’e yakın artmış görünüyor. Oysa 2016’da fiyatlar yüzde 3,5 gerilemişti.

• Üretici(sanayici) fiyatlarının 2008 ortalarından bu yana ilk kez yüzde 16,4’e çıkmasına 
kaynaklık eden en önemli etken ise döviz, özellikle dolar fiyatındaki hızlı artış oldu. 
Buna, dünyada enerji ve öteki emtia fiyatlarının yeniden artış trendine girmesi etkenini 
de eklemek gerekir.

• Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini kapsayan 6 ayın döviz fiyat artışları ile 
enflasyon artışı çarpıcıdır. Dolar fiyatının yüzde 24 arttığı bu dönemde yurt içi üretici 
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fiyatlarında yüzde 11,5, tüketici fiyatlarında ise yüzde 7 artış oldu. Bu beş ayda kur artışı, 
fiyatlardaki artışı katladı.

• Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açışı, özellikle ana metal, beyaz eşya, 
elektronik, kimya gibi sektörlerde hızla hissedildi.

• Dolardaki hızlı artış, bir süredir düşük seyreden başta petrol olmak üzere emtiaların 
dünya fiyatlarının artışı ile beraber, maliyetler iyice tırmandı.

• Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar yıllık yüzde 16,4’ü bulurken, tüketicinin 
ödediği fiyatlardaki (TÜFE) artış, yüzde 12’ye yaklaştı. Tüketici enflasyonuna tarımda 
taze sebze meyve fiyat artışı ve devamında gıda enflasyonu da etkili oldu.

• Mart ve Nisan ayında hız kesmesine karşın, döviz fiyatları TL karşısında arttıkça, bunun 
sanayici-üretici fiyatlarına maliyet enflasyonu, devamında da tüketicinin önüne tüketici 
fiyat artışı olarak gelmesi kaçınılmazdır.

• Krizin eşiğinden ekonomiyi uzaklaştırmak ve referandumda Evet oylarını artırmak için 
izlenen genişlemeci politikalar, bütçede önemli açıklar yaratmaya ve cari açık ile birlikte 
çifte açık tehlikesine doğru Türkiye’yi hızla taşıyor.

• Kıpırdayan ihracat ve devlet çekişli iç talep canlanmasıyla, ekonomide yüzde 3 dolayında 
bir büyüme ihtimali olsa bile bunun yüzde 5’e yaklaşan bir cari açık/GSYİH ve milli gelirin 
yüzde 4-5’i dolayında bir bütçe açığı ile gerçekleşmesi ancak mümkün ve bu çifte açık, 
büyümeyi sürdürülebilir olmaktan alıkoyacaktır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ODA 
RAPORU'NA GÖRE İŞ KAZALARINDA 
VAHİM ARTIŞLAR VAR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
dolayısıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporunu açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’na göre iş kazalarında 
vahim artışlar var.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), işçi sağlığı ve 
iş güvenliği (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını ve resmi 
verileri, iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda 
Raporu’nda değerlendirmektedir. Raporda dünyadaki durum, 
İSG kavramının gelişimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
dair SGK verileri, kaza ve hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, 
iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri 
hekimliği, MMO çalışmaları ve çözüm önerileri yer almaktadır. 

Raporun tamamına https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
isci-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-raporu adresinden 
ulaşılabilmektedir.
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İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor

Ülkemizde toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr 
hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, 
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağır 
oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
artmasının başlıca nedenleri arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin 
defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK verileri de 
bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık kadroları ve işverenler kayırılıyor

İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir konudur ancak bu disiplinler 
ülkemizde adeta cezalandırılmaktadır. Öyle ki, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, sorumlulukları işverenden 
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 
işyerlerindeki hizmet süreleri de sürekli düşürülmüştür. Amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık personeli 
ile İSG önlemlerinin işverenlere maliyetinin düşürülmesidir. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 
16 dakika gibi kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması 
mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline verilecek 
eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş 
güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. Özel öğretim 
kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık 
kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla tam 
zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; uzmanlar ücretli olarak yanlarında çalıştıkları işverene 
bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yasadan sonra, 
yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan 
düzenlemeler sonucu bazıları kapanmış, ülkemiz “eğitim kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

İş kazalarında sürekli artış var

SGK her yıl, bir önceki yıl veya iki yıl öncesine dair iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini 
yayımlamaktadır. Bu nedenle raporumuzda 2015 yılı verileri değerlendirilmiştir. 2016 yılı verileri 
açıklandığında raporumuz yine güncellenecektir. SGK verilerinin 5510 sayılı yasanın 4-1/a maddesi 
kapsamındaki “aktif sigortalılar” içindeki “zorunlu sigortalılar”ı kapsaması itibarıyla bu verilere 
göre yapılan birçok değerlendirmenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair gerçekleri yeterince 
yansıtmayacağı da gözetilmelidir.

SGK verilerine göre, 2012-2015 yıllarında iş kazası sayılarında sürekli artış görülmektedir. İş kazası 
sayısı 2012 yılında 74 bin 871; 2013 yılında 191 bin 389, 2014 yılında 221 bin 366, 2015 yılında 241 bin 
547’dir. İş kazaları 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,91 oranında; 2012’ye göre de yüzde 322,61 
oranında artmıştır.

2015 yılında bin 252 iş kazası sonucu ölüm vakası vardır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) 
verilerine göre de 2015 yılında iş kazalarında bin 730, 2016 yılında bin 970 emekçi hayatını kaybetmiştir. 
SGK 2015 verilerinde hayatını kaybeden bin 252 kişinin 762’si (yüzde 60’ı) 50’den az işçi çalıştıran 
işyerlerinde, yani İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu olmayan işyerlerinde çalışmaktaydı.

SGK 2013, 2014, 2015 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı ölüm hiç yoktur! Ancak İSGM verilerine 
göre 2013’te en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 13 emekçi meslek hastalıklarından dolayı 
yaşamını kaybetmiştir.
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İş kazası sayıları ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm vakaları 1996 yılı sonrasının doruğu 
düzeyindedir. Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye, 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında 
Avrupa’da birinci sıradadır.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölüm geliri bağlananlarla ilgili veriler 
de bulunmakta fakat dosyalar ilgili ölüm yılında sonuçlanmadığı için o yılın ölümlerinden dolayı 
ölüm geliri alan haksahibi sayısını tespit güçlüğü bulunmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle iş kazası 
sonucu ölümler dolayısıyla toplam 80 bin 267 haksahibine ölüm geliri bağlanmıştır. Yıllar birleştirilip 
ortalamalar alındığında, ölümlerin açıklananın iki katı olduğu anlaşılmaktadır.

2015 yılı iş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında fabrikasyon metal ürünleri imalatı 19 bin 
221 iş kazası ile birinci, bina inşaatı 15 bin 65 kaza ile ikinci, ana metal sanayii 12 bin 59 kaza ile üçüncü 
sırada yer almaktadır. Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlanması durumunda ise; 
bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve bina dışı inşaat faaliyetlerini kapsayan inşaat sektörü 33 bin 
361 (yüzde 13,81) kaza ile birinci sıradadır. Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayi 31 bin 750 kaza 
(yüzde 13,15) ile ikinci; gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 22 bin 461 kaza 
(yüzde 9,95) kaza ile üçüncü; kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşımacılık için depolama ve 
destekleyici faaliyetleri 16 bin 21 kaza (yüzde 6,64) ile dördüncü sırada yer almaktadır.

Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlandığında en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları 
sıralamasında inşaat sektörü 433 kişi (yüzde 41,45) ile birinci sırada; taşımacılık (kara, hava, su yolu, 
boru taşımacılığı ve taşımacılık için depolama ve destekleme faaliyetleri dahil) 190 kişi (yüzde 15,26) 
ile ikinci sırada; madencilik (kömür ve linyit çıkartılması, metal cevheri madenciliği, diğer madencilik 
ve taşocakçılığı) 79 kişi (yüzde 6,31) ile üçüncü sırada; perakende ve toptan ticaret 71 kişi (yüzde 5,67) 
ile dördüncü sırada; metal sanayi (fabrikasyon metal ürünleri ve metal ana sanayi) 60 kişi (yüzde 4,63) 
ile beşinci sırada yer almaktadır.

2015 yılındaki bin 252 ölüm vakasının 817’si 17 ilde gerçekleşmiştir ve ölüm vakalarının yüzde 65,26’sı 
oranındadır. 17 ilde gerçekleşen 178 bin 217 iş kazası da, toplam 241 bin 547 iş kazasının yüzde 73,78’ine 
tekabül etmektedir. İş kazası sonucu ölümlerin en yüksek olduğu 17 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Konya, Kocaeli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Tekirdağ, 
Afyonkarahisar, Diyarbakır’dır. Hiç ölüm yaşanmayan il ise Bayburt olarak görünmektedir.

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi yanını oluşturmaktadır. Dünyada iş kazaları 
oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Fakat Türkiye’de iş kazaları oranının yüzde 
99,998, meslek hastalıklarının ise on binde 2 oranında olması, SGK veri tabanının sorunlu yapısını 
göstermektedir. SGK’ya göre meslek hastalıkları 81 il içinde yalnızca 31 ilde 510 vakadan ibarettir ve 
136’sı sigortalılığı bittikten sonra meslek hastalığı teşhisi koyulanları kapsamaktadır. İller sıralamasının 
ilk beşi şöyledir: İstanbul 105 kişi, Zonguldak 90 kişi, Kocaeli 56 kişi, Ankara 46 kişi, İzmir 12 kişi!

2015 yılında kadınların en fazla iş kazası yaşadığı faaliyet grupları, gıda ürünlerinin imalatı (3 bin 930 
kaza), yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (3 bin 137 kaza), tekstil ürünlerinin imalatı (2 bin 948 kaza), 
binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri (2 bin 917 kaza), perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve 
motosikletler hariç) (2 bin 454 kaza), insan sağlığı hizmetleri (bin 993 kaza) giyim eşyalarının imalatıdır 
(bin 634 kaza). Bu yedi faaliyet grubunda yaşanan 19 bin 103 iş kazası, kadınların maruz kaldığı 
toplam 34 bin 625 iş kazasının yüzde 55,17’si oranındadır. Kadınların en fazla iş kazası yaşadığı iller 
sıralamasında İstanbul 9 bin 754 iş kazası ile başı çekmekte, onu İzmir 3 bin 544 iş kazasıyla izlemekte 
ve sıralama Bursa 3 bin 82, Kocaeli bin 942, Antalya bin 872, Ankara bin 835, Tekirdağ bin 417, Manisa 
bin 376 şeklinde sürmektedir. Bu sekiz ildeki 24 bin 822 iş kazası, toplam 34 bin 625 şeklindeki kadın iş 
kazası sayısının yüzde 72’sini oluşturmaktadır.
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Yıllar İş Kazası 
Sayısı

Meslek 
Hastalığı 

Sayısı

İş Kazası 
Sonucu Ölüm 

Sayısı

Meslek Hastalığı 
Sonucu Ölüm 

Sayısı

İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Toplam 

Ölüm Sayısı
2000 74.847 803 731 6 737
2001 72.367 883 1.002 6 1.008
2002 72.344 601 872 6 878
2003 76.668 440 810 1 811
2004 83.830 384 841 2 843
2005 73.923 519 1.072 24 1.096
2006 79.027 574 1.592 9 1.601
2007 80.602 1.208 1.043 1 1.044
2008 72.963 539 865 1 866
2009 64.316 429 1.171 0 1.171
2010 62.903 533 1.444 10 1.454
2011 69.227 688 1.563 10 1.573
2012 74.871 395 744 1 745 (878)*
2013 191.389 371 1.360 0 (3)* 1.363
2014 221.366 494 1.626 0 (29)* 1.626 (1.886)*
2015 241.547 510 1.252 0 (15)* 1.252 (1.970)*

İSG sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, 
mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır. İSG alanı ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, 
kararların alınması ve işyerlerinde denetim üzerine kararlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından, diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden alınmaktadır. Gelinen vahim nokta 
göstermektedir ki, Bakanlık doğru kararlar almamaktadır. Konu sermaye güçlerinin çıkarlarına göre 
değil, çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim 
ekseninde çözümlenmeyi beklemektedir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan

Aşağıdaki tablo, 2000-2015 yıllarındaki iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
ölüm sayılarındaki vahim artışları yansıtmaktadır. (2012 yılından itibarenki 0 verileri SGK’ya, parantez 
içindekiler İSGM’ye aittir.)
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MMO

TRAFİK KAZALARINI VE TOPLU 
ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK İÇİN ARAÇ TEKNİK 
DENETİMLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 13 Mayıs 2017 
tarihinde, Muğla’dan Marmaris yönüne giderken, 24 
vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir 
basın açıklaması yaptı.

Trafik Kazalarını ve Toplu Ölümleri Önlemek İçin 
Araç Teknik Denetimleri Geliştirilmelidir. Bilindiği 
üzere 13 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Marmaris 
yönüne giderken, 24 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği ve ağır yaralıların olduğu bir trafik kazası meydana geldi. Bu elim kazada yaşamını yitiren 
vatandaşlarımızın yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Konuya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, 03 FR 247 plakalı 2003 model midibüsün frenlerinin tutmaması 
sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin kazaya neden olduğu belirtilmektedir. Ancak 
bir kazanın oluşabilmesi için sürücü kusuru dâhil birden fazla etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. 
Nihayetinde bu olayda olduğu gibi, 2014 yılında alınan D sınıfı sürücü belgesine sahip sürücünün uzun 
yol tecrübesinin olmaması, bilinçsiz araç kullanımı, araç frenlerinin bakımlı olmaması ve eşdeğer yedek 
parça kullanılmaması gibi etkenler bu tür acı kazalara davetiye çıkarmaktadır.

Ülkemizde 2016 yılında yaşanan trafik kazalarından dolayı 3 bin 493’ü olay yerinde olmak üzere 
toplam 7 bin 300 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu durum, AB ortalamasının (50 kişi/milyon nüfus) 
yaklaşık iki katıdır. Hâlbuki 31 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Trafik Güvenliği 
Stratejik Eylem Planı”nda, 2020 yılı için, 2010 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısının yarısına indirilmesi hedeflenmiştir. (2010 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 
4 bin 45 kişidir.)

Belirli periyotlarla yapılan araç muayeneleri; basit, ucuz ve pratik muayenelerdir. Bugün AB ülkelerinin 
birçoğunda, örneğin Almanya’da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yılda bir defa olmak üzere, Araç 
Muayene Periyodunun dışında ve eğitilerek belgelendirilmiş makina mühendisleri (filo mühendisleri) 
tarafından ara denetime tabi tutulmaktadır.

Ülkemizde de bu uygulamayı hayata geçiremediğimiz müddetçe, ne yazık ki kazalara “kader” 
demeye devam edilecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla olacaktır. Bu noktada, bu tür 
kazaların önlenmesi için, başta ilgililer olmak üzere herkesi kaderciliğe sığınmaya değil, aklın ve 
bilimin kurallarını uygulamaya çağırıyoruz. Bu çerçevede yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı; 
ticari araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi 
konularda MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendisleri”ne denetim 
yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel bir denetimden geçirilmelidir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB

SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ.

15.05.2017

13 Mayıs 2017'de, Türkiye'nin en büyük iş cinayeti olan Soma Katliamında hayatını kaybeden 
301 maden emekçisi, başta Soma olmak üzere ülkemizin dört bir yanında anıldı. Soma'da Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği ile Maden Mühendisleri Odası tarafından anma etkinliği 
yapılırken, diğer illerde kitlesel basın açıklamaları, sergi ve paneller düzenlendi.

Soma'da TMMOB ve Maden Mühendisleri Odası öncülüğünde düzenlenen anma etkinliğine 
İzmir, Denizli ve Manisa İl Koordinasyon kurulları katıldı. Yapılan kitlesel basın açıklamasına 
Zonguldak Maden İşçileri de katılarak, katliamda hayatını kaybeden maden emekçilerini andı. 
Etkinlikte TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Karadeniz ve Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel birer konuşma yaptıları. Yapılan açıklamaların 
ardından Madenci Şehitliğine yapılan anma ziyareti gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Karadeniz'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Bedel ödeyen maden emekçisi, önlem alan yok!

Değerli dostlar, sevgili Somalılar, Değerli Basın mensupları, hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu 
adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Birliğimiz adına, Soma maden katliamında hayatını kaybeden 
maden emekçilerini anıları önünde saygı ile eğiliyor, yakınlarına sabırlar diliyor, acılarını 
paylaşıyoruz.

Bundan tam 3 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde 5’i mühendis olmak üzere 301 maden emekçisi, 
ihmaller zinciri sonucu Soma-Eynez ocağında son nefeslerini verdiler. Bazı kişiler bu durumu 
değerlendirirken kaza, bazıları fıtrat, bazıları kader olarak ifade ettiler. Bizler kazanın olduğu 
günü ne demiş isek bugünde ayni şeyi söylüyoruz. Bu bir katliamdır!  

Günümüz Türkiye’sinde insanlarımız maden ocaklarında, tersanelerde, inşaatlarda, 
fabrikalarda birer ikişer, bazen de onar onar iş kazaları sonucu hayatlarını kaybediyor. Bu 
durum kabul edilemez. Biz mühendislerin mimarların ve şehir plancıların olarak kazaların 
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önlenebilir olduğunu biliyoruz. Ancak gerekli önlemler alınarak işin doğasına uygun teknikler 
kullanılması koşulu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyuması halinde iş kazlarının 
olması önlenebilir. Asıl olan insandır, insan yaşamıdır.

Madencilik doğası gereği en zor iş kollarından başında gelir.   Bu özelliği nedeniyle; bilgi, 
deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve en riskli iş koludur. 
Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim 
sorunları gibi pek çok bileşeni olduğu görülmektedir.

Bilinen bir başka konu da; madencilik, Dünya ekonomisinin temel sektörlerinin başında geliyor 
olmasıdır. Eğer madencilik olmasaydı bugün ulaşılan medeniyet düzeyine erişemezdik. 
Dolayısı ile insanlığın madencilere vefa borcu vardır.

1980 sonrası uygulamaya konulan Küresel politikalar; özelleştirme, taşeronlaşma, rödovans 
vb. gibi kâr amaçlı ekonomik faaliyet ve uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu 
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar içinde elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim 
birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine 
üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı taşeron 
firmalara bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmuş/olmaktadır.

Dünyada iş kaza sıralamalarında Türkiye’nin, ön sıralardaki yerini korumaya devam ediyor 
olması üzücü bir durumdur. Maden kazaların da ise son yıllarda belirgin bir artış göstermektedir. 
Bu durum kabul edilebilir değildir. Acilen gerekli önlemler alınıp, uygulanmalı ve aktif denetim 
altyapısının oluşturulmalıdır.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşadığımız bu iş cinayetlerinden/katliamından ders alınarak, 
kazaların önlenmesi için etkin önlemler alınır ve gerekli yapılar kurulur umudu taşıyorduk. Bu 
konuda bir gelişmenin olmaması halkımız/ülkemiz büyük bir kayıptır. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesinde çözüm olacakmış gibi sunulan 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası, işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm sorumluluğu neredeyse 
kazayı yaşayan işçiye ve kısıtlı imkânlarla, yetkisiz ve güvencesiz çalışan mühendislerin sırtına 
yıkmaktadır.

Bu anlayışlar değişmediği sürece, önümüzdeki yıllar,-korkarız ki- çok daha ciddi acıların 
yaşanacağı ve kayıpların devam edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının ve 
cezaevlerine girecek olan mühendislerin sorumluluğu, işverenler ve gerçek sorunu görmezden 
gelerek, yasanın bu haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve yasayı hazırlayan 
bürokratların olacaktır. Piyasacı bir anlayışla çıkarılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş 
cinayetlerini/kazalarını önlemekle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu yapının kronik hale gelmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de; yaptırımların 
caydırıcılıktan uzak olmamasıdır. Diğer bir konu adalet dağımın da yaşanan sıkıntılardır. İş 
yükü altında ezilen Yargı’nın adalet dağıtımında ağır kaldığını hepimiz yaşayarak görüyoruz.

Bütün bu olumsuz koşullarda dahi gelecek için umutlu olmak zorundayız. Mücadelemiz, 
mücadele azim ve kararlığımız artırarak sürdürmeliyiz. TMMOB ve Odaları; üyelerinin hak ve 
çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal 
ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmayı, 1970 
yıllarda başlatarak oluşturduğumuz ilkelerini her geçen yıl büyüterek oluşturduğu örgütlü 
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yapış gereği, görev bilmektedir.

Soma katliamında; sorumlular hesap vermeden, babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını 
kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeyecek, 
yüreği soğumayacaktır.

Hiç kuşku yoktur ki; Soma katliamında sorumluluk sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üretimi 
artırmak için tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, 
MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar

TMMOB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere sebep olanların bağımsız 
yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyumuzla 
paylaşıyoruz.

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere 
kaybettiğimiz tüm madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm emekçilerin 
büyük bir saygıyla anıyoruz.

Bir an önce adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi, taşeron sistemine son verilmesi, 
rödovans uygulamalar kaldırılması, havza bazında madenciliğe geçilmesi, acil talebimizdir.

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Saygılarımızla.

13.05.2017

TMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

VIII. BTKS ANA SPONSORUNU ZİYARET 
ETTİK
28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek 
olan VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Ana Sponsoru Vestel firmasını ziyaret ettik.

VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ 

KONGRESİ VE SERGİSİ
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TMMOB

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ 
HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER 
İŞLERİNE İADE EDİLSİN.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa 
alınan emekçilerin ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın 
açlık grevi sonucu gözaltına alınmaları ve ardından tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN

Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerin giderek 
yok edildiği günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL yönetiminde 
çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan muhalif kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi 
gösterilmeden işlerinden atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının da 
yok edildiği KHK uygulamaları ile mağdur edilenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. 
Hukukun işlemediği bu süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya alınmış 
ve KHK’lar ile yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi istenmektedir.

Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı demokratik tepkilerine dahi 
tahammül edilmemektedir. Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin 
haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve 
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zor ile engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyenler 
orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik hak arama 
kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek 
için yapmış olduğu açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek eylemlerine 
yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda iki 
eğitimcinin durumlarının kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına 
alınmalarını ve ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar 
edilmesi değil Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının 
sağlanmasıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı Yüksel Caddesinde bulunana 
İnsan Hakları Anıtı çevresi ve cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka 
altına alınan caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri, alışveriş yapmaları 
engellenmektedir. Kimsenin açıklama yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine 
dahi şiddet uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt İnsan Haklarını 
temsil etmektedir. Ancak anıtın önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka 
bir şey değildir. Ankara’nın göbeğinde İnsan Hakları Anıtı önünde yaratılan tablo ülke 
demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir utanç tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son 
verilmeli, cadde yaya trafiğine açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda 
bulunan emek ve meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı yapılanlar 
ise diktatörlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin 
çağrısı ile Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş, 
plastik mermi ve gazlar ile saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı 
uygulama hayat bulmuş açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. 
Aralarında üyelerimizin ve Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Selin Top’un da bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve İstanbul’da 
yaşanan saldırıları kınıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen 
bu düşmanca tutum bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest 
bırakılmalıdır.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, emek ve meslek örgütleri ile 
dayanışma içerisinde baskılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 
OHAL kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen emekçiler işlerine bir an 
önce iade edilmelidir.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Dilek Zülfigaroğlu 1

Olcay Polat 1 2

MAKALE

ENDÜSTRİ 4.0 VE ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

1 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Denizli Şube, Yönetim Kurulu Üyesi

18. ve 19. Yüzyıllarda İngiltere’de dokuma tezgahlarının mekanikleşmesiyle başlayan Sanayi 
Devrimi buhar gücünün kullanılmaya başlanması ile farklı gelişmelere yol açmıştır. 20. yüzyılın 
başlarında petrolün enerji kaynağı olarak kullanılması ve Henry Ford’un seri üretim bantları ile 
İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir. 

İlk iki devrimden sonra 1970’li yıllarda Üçüncü Sanayi Devrimi ile dijitalleşmenin ilk adımları 
atılmıştır. Bu dönemde bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu internet yavaş 
yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 ve teknolojideki ivmeli ilerlemeler sayesinde 
artık internet ile tüm nesnelerin birbirine bağlanmasından bahsedilmektedir. 

Endüstri 4.0’ın en temel konusu hiç şüphesiz nesnelerin internetidir. Internet of Things (IoT) 
olarak hayatımıza giren bu kavram fiziksel nesnelerin, cihazların, makinelerin veya taşıtların 
sensörler aracılığı ile internete bağlanması, veri aktarımı sağlaması ve birbirleri ile iletişim 
kurmalarını ifade etmektedir. Çalışma ve yaşam alanlarında verilerin toplanmasına, iletilmesine, 
işlenmesine ve bilgiye dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır. Ancak nesnelerin internetinin 
asıl ve en önemli özelliği bu işlemlerin hepsinin hızlı ve eşzamanlı olarak gerçekleşmesidir. 

Endüstri 4.0, internetin endüstriyelleşmesine dayalı bir vizyondur. Nesnelerin interneti daha 
çok kişisel kullanım için tercih edilmiş olsa da kısa zamanda gelişerek üretim süreçlerinde de 
endüstriyel internet tanımı ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknoloji ile insan-insan, makine-
insan ve makine-makine iletişimi internet üzerinden yapılmaktadır. 

Gelecekte Endüstri 4.0 vizyonu çerçevesinde işletmeler tüm donanımlarını, sistemlerini, 
kaynaklarını, tedarikçilerini, çalışanlarını, üretim hat ve tezgahlarını, müşterilerini, lojistik 
sağlayıcılarını kendi ağlarında toplayacaklardır. Oluşturulan bu siber fiziksel sistemler küresel 
çapta olup, aynı zamanda bu sayede üretim çevik hızlı ve kişiselleştirilmiş olacaktır. 
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Bu yeni teknolojik süreç sonucunda işletmelerde dönüşümler meydana gelmeye başlamıştır. 
Endüstri 4.0 ile şu an ki sanayi yapılanmasına göre daha fazla uzmanlık ve yetkinlik 
gerekmektedir. Başta istihdamda bir azalma olacakmış gibi görülse de aslında Endüstri 4.0 
ile istihdamın artması beklenmektedir. Niteliksiz iş gücü maliyeti başta olmak üzere, akıllı 
fabrikalar ile ortadan kalkacak birçok maliyet kalemi yerini yeni yatırımların yapılmasına ve 
çalışma alanlarının oluşmasına yol açacaktır.  

Endüstri mühendisliği insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş 
ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere 
endüstri mühendisliği aslında ilk insanlardan beri hayatımızda yer almaktadır, ancak kavram 
olarak Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eseriyle işgücü ve verimlilik alanındaki çalışmaları 
sonucu hayatımıza girmeye başlamıştır. Daha sonraları 1832’de Charles Babage’ın İmal Edilen 
Malların Ekonomisi adlı eseri ile üretim sistemlerinde önemli değişim ve gelişmeler meydana 
geldi ve zamanla Frederick Winslow Taylor, Frank B.  Gilbreth, Henry Ford, Henry Gantt ile Taichi 
Ohno gibi endüstri mühendislerinin çalışmaları sonucu şekillenip günümüzdeki halini almıştır.   

Herhangi bir işletmenin Endüstri 4.0 stratejisine adapte olabilmesi için ilk olarak işletmenin 
süreçlerinin, üretim tekniklerinin, stratejisinin ve felsefesinin anlaşılması ve doğru bir şekilde 
tanımlaması gerekmektedir. Artık iyice karmaşık hale gelmiş teknolojiler ve uygulama teknikleri 
hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalıdır. Yani artık sadece işletmelerin değil işletmelerdeki 
teknolojilerin de yönetilmesi gerekmektedir. İşletmelerin otomasyonlu sistemlere hangi 
oranda geçeceği ve bu dönüşümün gerçekleşmesi için izlenecek yol haritasına karar verilmesi 
başlangıç için en temel iki sorundur.           

Süreçler arasındaki koordinasyonun doğru bir şekilde sağlanması da diğer bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  Yazılım, donanım, makine-teçhizat ve diğer sistemlerin bütünleşik 
bir hale gelip birbirleriyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Yeni sürece adapte olma yolunda 
ilerlerken, dönüşümün iyi bir şekilde yönetilmesi en kritik noktalardan biridir.  Yeni sistemlerin 
tasarımı ve uygulanması sürecinde, Endüstri Mühendislerinin aldıkları eğitimler sırasında 
kazandıkları bakış açıları ile problem çözme yeteneklerinin doğrultusunda optimum sonuca 
ulaşılacağını görebilmekteyiz.

Tesis tasarımı bu süreçte karlılığı etkileyen en önemli konulardan biri olacaktır. Dönüşüm sürecine 
giren her işletmenin yerleşim düzenlemesi konusunda çalışmalar yapması gerekmektedir. 
Tesisin tasarlanması, düzenlenmesi veya dönüştürülmesi işletme açısından en büyük maliyet 
kalemlerinden biridir. Bu nedenle tasarım robotların ve insanların birlikte çalışabilmeleri için 
uygun alanlar yaratılacak şekilde yalın üretim sürecine ve malzeme akışının optimizasyonuna 
düzenlenmelidir. Yeni tasarımın simülasyonu için matematiksel modelin oluşturulmasından 
sonra çeşitli senaryoları da test ederek karar verme aşaması gerçekleşmelidir.

Akıllı Fabrikalara dönüşüm sürecinde birçok insan kaynağına artık ihtiyaç olmayacağı gibi yeni 
alanlarda iş gücüne ihtiyaç meydana gelecektir. Üretimde robotların kullanılmaya başlanması 
ile robotları denetlemek, onarmak ve kontrol etmek için yeni bir istihdam alanı oluşacaktır. 
Üretimin bu alanında uzmanlaşacak olan Endüstri Mühendislerinin ani oluşan hata ve arıza 
durumlarında, hatanın kaynağının en kısa sürede bulunup çözülmesini bu sırada da üretimin 
aksamadan ilerlemesini sağlayacak sistem düzenlemelerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

“Bilgi Yönetimi” üzerinde durulması gereken önemli konulardan bir diğeridir. Yeni akıllı 
fabrikalarda personeller siber fiziksel sistemlerle birlikte çalışacaktır. Bu fabrikalar yeni ve farklı 
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iş modellerine, farklı örgütsel yapılanmaya sahip olacaktır. Farklı disiplinlerden personellerin 
katılmasıyla oluşturulan takımlar ile iş birliği odaklı yeni çalışma biçimleri ortaya çıkacaktır. 
İşletmenin stratejilerini gerçekleştirmesi için en etkili yollardan biri olan takım çalışması için 
kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, her takımın en elverişli olacak şekilde oluşturulması 
ve yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile sistemler değişerek daha karmaşık ancak daha akıllı hale gelecektir. 
Bu da sistemlerin üretimde uygulanması ve kontrol edilmesi için daha nitelikli personele ihtiyaç 
duyulacağını göstermektedir. Endüstri mühendisleri sistemlerin tasarımlarını yapmakta ve 
yönetmektedirler. Her ne kadar problem çözme, optimizasyon ve verimlilik gibi konularda 
bilgi sahibi olsalar da dönüşüm süreci içerisinde endüstri mühendislerinin en iyi sonuçlara 
ulaşabilmeleri ve katma değer yaratmayan eylemlerden uzak durmaları için kendilerini sürekli 
geliştirmeleri ve bu yeni sürece adapte etmeleri gerekmektedir. Bunlar gerçekleştiği takdirde 
üretimde israflardan kurtularak yalınlaşmanın en ileri seviyeye taşınması doğal bir sonuç 
olacaktır.

Yalınlık ve İnovasyon işletmelerin ilgisini çeken kavramlardandır. Yalın üretim israflardan 
kaçınarak üretimde sadeliğin sağlanması olarak tanımlanabilir. Yalın çalışma işi sürekli 
ve düzenli olarak gözlemlemeyi, iyileştirmeler yapmayı gerektirir. Yalın kavramı ile aynı 
zamanda kaynakların etkili kullanımı ve verimlilik de gündeme gelmektedir.  İnovasyon 
ise Oslo Kılavuzu’na göre yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin, yeni bir 
pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması şeklinde tanımlanmıştır. Yalın inovasyon 
da hizmet veya üretim aşamalarında inovasyon fonksiyonlarının yalın düşünce yaklaşımı 
ile gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Sistemlerin iyileştirilmesini ve inovatif tekniklerle 
geliştirilmesini sağlayabilmek için yeterli bilgi ve tecrübenin yanında farklı bir bakış açısına ve 
iyi sezgilere sahip olunması gerekmektedir.

Yeni teknolojiler bizi yeni teknolojik ürünlere yöneltmektedir. Ür-Ge yani ürün geliştirme, 
yeni bir ürünün fikir aşamasından başlayarak pazara ulaşmasıyla son bulan süreç olarak 
tanımlanabilmektedir. Ürün geliştirme karlılık, sürdürülebilirlik ve büyüme açısından önemli bir 
yere sahiptir.  Her ürün bir ihtiyaç doğrultusunda ya da bir sorunun çözülmesi olarak ortaya 
çıkar ancak pazara ulaşan her ürün başarılı olmayabilmektedir. Ar-Ge ise bu yeni ürün veya 
süreçlerin oluşturulmasına ve değer yaratmasına yönelik uygulanan çalışmalardır. İki fonksiyon 
doğrultusunda da devreye inovatif ürünler ve endüstri mühendisleri giriyor. 

Ür-Ge ve Ar-Ge süreçlerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi ile müşterilerin 
problemlerini en kısa sürede çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek sürdürülebilirliğin başlıca 
sağlayıcısıdır. Endüstri mühendisleri bu süreçlerde diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile katma 
değer yaratarak, etkili kaynak kullanımı ve yüksek verimlilik ile üretim ve hizmet süreçleri 
için yeni iş modellerinin geliştirilmesini sağlayacaklardır. Yeni teknolojik ortamlar ve şartlar 
dolayısıyla sürekli iyileştirme ve süreç geliştirme gelecekte çok daha önemli bir yere sahip 
olacaktır.   

Teknoloji ivmeli bir şekilde çeşitlenerek ilerlemektedir. Teknolojik gelişmelerin niteliksiz iş 
gücünü olumsuz yönde etkileyeceği kesin gibi görülmektedir. Ancak bunun yanında yüksek 
nitelikli iş gücüne ihtiyacın da oldukça artacağını tahmin etmek çok zor değildir. Bu yeni 
teknolojik süreçte de endüstri mühendisleri önemli bir yere sahip olmaya devam edecektir.
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ŞUBE HABER

28. TMMOB MESLEK ODALARI FUTBOL TURNUVASI`NDA ŞUBEMİZ 
FUTBOL TAKIMI 3. OLDU

TMMOB Meslek Odaları arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek için geleneksel olarak her 
yıl İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında 
Şubemiz Futbol takımı 3. oldu. Bu başarıda katkısı olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ

ABDULLAH AKIL KÖKSAL SÖNMEZ

AHMET KILIN MEHMET KAHRAMAN

AHMET YILDIRAN MEHMET KUBİLAY ARAS

AYTAÇ ANIL ÖZTÜRK MEHMET SALİH KONYALIOĞLU

BARIŞ TAYLAN EZBER MEHMET ZAHİT UZAM

ERDOĞAN ÖZEN OSMAN YAVUZ

FİGEN YARAN SELİN ATLI

GÖKHAN ÇAL TANER İLK

HALİL BOZKIR TUĞRUL BAŞ

HALİL OZAN BAKAN ZEYNEP TEKÇE

HÜSEYİN EMRE ŞAHİN ZİYA TANRIVERDİ

İBRAHİM GÜL

Şubemize Mart,Nisan ve Mayıs 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
hoşgeldiniz diyor, oda ve meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

MMO Denizli Şube Yönetim Kurulu
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Büyük bulutların yanında kendini 
gösteremeyen küçük bir bulut 
yağmur yağdırabileceği bir yer arar. 
Bir türlü bulamaz ama. O kadar 
uzaklara gider ki, sonunda çok ama 
çok kurak bir yere gelir. Burası o 
kadar kuru ve verimsiz bir yerdir 
ki tek bir çalı parçası bile yoktur. 
Yağmur olup yağmayı kafasına 
koyan küçük bulut parçası büyük 
bir inanç ve umutla çabalayarak en sonunda tek bir yağmur damlasına dönüşür. Küçük 
buluttan oluşan bu tek damla epey yükseklerden aşağıya düşmeye başlar. Düşer, düşer, 
düşer… En sonunda yerdeki küçük bir taşın üzerine çarpar. Fakat damlanın düştüğü çöl o 
kadar sessizdir ki, damlanın taşa çarptığında çıkardığı ses büyük bir gümbürtüye sebep olur. 
Epeydir uykuda olan toprak bu sesle uyanır ve taşa sorar:

‘’Bu ses neydi?’’

‘’Bir yağmur damlasıydı’’ der, taş.

Bunun üzerine toprak, güneşten saklanarak toprağa sığınan

bitkileri, çiçekleri uyarır: 

‘’Çabuk, kalkın, bir yağmur damlası düştü, bu birazdan yağmur yağacak demektir’’ diye 
bağırır!

Çölde saklanmış bekleyen tüm bitkiler ortaya çıkarlar. Her yer yeşile boyanır. Çölün 
yeşillendiğini gören ve daha önce oralardan geçip giden bulutlar çöle yağmaya karar verirler. 
Bulutlar yağmur olur yağarlar, çöl yeniden yeşerir.

Hikayenin Sonu;

“…Hiç kimse küçük bulut parçasının tek bir yağmur damlasına dönüşüp yere çarpmasıyla 
uyuyanları uyandırdığını hatırlamadı. Kimse hatırlamasa da taş, küçük yağmur damlasının 
bu sırrını sakladı. Zaman su gibi akıp geçti ve ilk büyük bulutlar ortadan kayboldu, ilk bitkiler 
ölüp gitti. Hiç ölmeyen taş yerinde kaldı, yeni doğan bitkilere ve yeni gelen bulutlara küçük 
bir yağmur damlasına dönüşen bulut parçasının masalını anlatmaya devam etti…’’

Yaşamın içinde küçük bir bulut parçası ol, olamıyorsan onun hikayesini anlatan taş…

Umudunuzu hiç kaybetmeyin
Not: Bu hikaye özet olarak Meksika dağlarının efsane komutanı Subcomandante Marcos’ undur.

BİR BULUTUN HİKAYESİ Kahraman Dağdeviren
Makina Mühendisi

KÖŞE
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KÖŞE

DAR AĞACINDA 3 FİDAN Kahraman Dağdeviren
Makina Mühendisi

6 Mayıs 1972 darbe yıllarıdır. Mahkemeler ise darbe mahkelemeleri… Ölüm emirleri çoktan 
verilmiştir. Denizlerin celladı korkaktır, talimatla kırmıştır kalemini. Yıllar sonra ekranlarda 
mahcup, utangaçtır, suçludur tarih karşısında. Bir televizyon programında Deniz’in yoldaşı 
karşısına çıktığında, yüzü kızarmıştır, utanç içindedir, talimatla kalem kıran parmaklar şimdi 
titremektedir. Bilir ki ülkenin bağımsızlığından başka bir şey istememiştir bu çocuklar. Bilir 
ki talimat aldıkları efendileri bugün veryansın ettikleri dünyanın haramilerine göbekten 
bağlanmışlardır. Ve tüm dünya tanıyacaktır bu çocukları, ne şan ne şöhret peşinde 
koşmuşlardır. Hayatlarını ölüme attıkları bu cehennem ateşinde kendileri için hiçbir şey 
beklememişlerdir.  Onurlu bir hayattan başka bir istekleri olmamıştır hakları için. Ne var 
ki bir kez kırarlar o gençleri 6 Mayıs’ta cesaretini ipe verirler ülkenin. Nurhak’ta kanatırlar 
düşlerini çocukların. Kızıldere’de soldururlar gülüşlerini ve kanatırlar bu ülkenin geleceğini. 
Sonra sahre suretiyle bir kez daha gelirler, yeniden ve yeniden gelirler. Sonra hep birlikte 
kıyarlar ülkenin umudunu, geleceğini, düşlerini. Bentler kurarlar önlerine nehirlerin, 
kelepçeler vururlar bileklerine. Göz koyarlar ormanlarına, parklarına bahçelerine. O yürekli 
çocuklar yoktur artık. Bu yüzden rahatlardır. Betona ranta ve yağmaya boğarlar şehirleri. 
Kirletirler ülkenin vicdanını, renlerini, seslerini ve cümle kimliklerini. Dereler zehir akıtır, 
bacalar asit püskürtür ülkemize. 

Ülkenin en güzel çocuklarına kıydılar.



36 tmmob mmo denizli bülten

KÖŞE

Behiç AKKAN
Makina Mühendisi

MERHABA

Güzel sanatlar sayfamıza aşka dair bir söz, dünyanın en güzel şiiri seçilen bir şiirİ ile 
başlıyoruz. Sevgiler saygılar tüm sanat severlere.

"Bana göre gerçek aşk; vakitsiz bir samimiyetin dizginsiz tutku gösterişlerinde değil; sevgilinin 
kendisine hâkim oluşunda, ölçülü ilgisinde hatta hayranlık duyduğu kişiye yönelik çekingenliğinde 
saklıdır."

Karl Marx
SEVERMİŞİM MEĞER 

yıl 62 Mart 28

Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım

akşam oluyor

dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini 
severmişim meğer

akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi 
sevmedim toprağı severmişim meğer

toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun 
sürmeyen

ben sürmedim

Platonik biricik sevdam da buymuş meğer

meğer ırmağı severmişim

ister böyle kımıldanmadan aksın kıvrıla kıvrıla 
tepelerin eteğinde

doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin

ister uzasın göz alabildiğine dümdüz

bilirim aynı ırmakta yıkanılmaz bir kere bile

bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen 
göremeyeceksin

bilirim ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun 
karganınkinden alabildiğine kısa

bilirim benden önce duyulmuş bu keder

benden sonra da duyulacak

benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere

benden sonra da söylenecek

gökyüzünü severmişim meğer

kapalı olsun açık olsun

Borodino savaş alanında Andırey’in sırtüstü seyrettiği 
gök kubbe

hapiste Türkçeye çevirdim iki cildini Savaşla Barış’ın

kulağıma sesler geliyor

gök kubbeden değil meydan yerinden

gardiyanlar birini dövüyor yine

ağaçları severmişim meğer

çırılçıplak kayınlar Moskova dolaylarında 
Peredelkino’da kışın

çıkarlar karşıma alçakgönüllü kibar

kayınlar Rus sayılıyor kavakları Türk saydığımız gibi

İzmir’in kavakları

dökülür yaprakları

bize de Çakıcı derler

yar fidan boylum

yakarız konakları

Ilgaz ormanlarında yıl 920 bir keten mendil astım bir 
çam dalına

ucu işlemeli

yolları severmişim meğer

asfaltını da

Vera direksiyonda Moskova’dan Kırım’a gidiyoruz 
Koktebel’e

asıl adı Göktepe ili

bir kapalı kutuda ikimiz

dünya akıyor iki yandan dışarda dilsiz uzak

hiç kimseyle hiçbir zaman böyle yakın olmadım

eşkiyalar çıktı karşıma Bolu’dan inerken Gerede’ye 
kırmızı yolda ve yaşım on sekiz

yaylıda canımdan gayri alacakları eşyam da yok
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ve on sekizimde en değersiz eşyamız canımızdır

bunu bir kere daha yazdım dı

çamurlu karanlık sokakta bata çıka Karagöz’e 
gidiyorum Ramazan gecesi

önde körüklü kaat fener

belki böyle bir şey olmadı

belki bir yerlerde okudum sekiz yaşında bir oğlanın 
Karagöze gidişini 

ramazan gecesi İstanbul’da dedesini elinden tutup 

dedesi fesli ve entarisinin üstüne samur yakalı 
kürkünü giymiş 

ve harem ağasının elinde fener 

ve benim içim içime sığmıyor sevinçten 

çiçekler geldi aklıma her nedense

gelincikler kaktüsler fulyalar

İstanbul’da Kadıköy’de Fulya tarlasında öptüm 
Marika’yı

ağzı acıbadem kokuyor 

yaşım on yedi

kolan vurdu yüreğim salıncak bulutlara girdi çıktı

çiçekleri severmişim meğer

üç kırmızı karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar 
1948

yıldızları hatırladım

severmişim meğer 

ister aşağıdan yukarıya seyredip onları şaşıp kalayım 

ister uçayım yanıbaşlarında 

kosmos adamlarına sorularım var 

çok daha iri iri mi gördüler yıldızları 

kara kadifede koskocaman cevahirler miydiler 

turuncuda kayısılar mı

kibirleniyor mu insan yıldızlara biraz daha yaklaşınca 

renkli fotoğraflarını gördüm kosmosun Ogonyok 
dergisinde 

kızmayın ama dostlar non figüratif mi desek soyut mu 
desek işte o soydan yağlı boyalara benziyordu kimisi 
yani dehşetli figüratif ve somut 

insanın yüreği ağzına geliyor karşılarında 

sınırsızlığı onlar hasretimizin aklımızın ellerimizin 

onlara bakıp düşünebildim ölümü bile şu kadarcık 
keder duymadan 

kosmosu severmişim meğer

gözümün önüne kar yağışı geliyor

ağır ağır dilsiz kuşbaşısı da buram buram tipisi de

meğer kar yağışını severmişim

güneşi severmişim meğer

şimdi şu vişne reçeline bulanmış batarken bile

güneş İstanbul’da da kimi kere renkli kartpostallardaki 
gibi batar

ama onun resmini sen öyle yapmayacaksın

meğer denizi severmişim

hem de nasıl

ama Ayvazofki’nin denizleri bir yana

bulutları severmişim meğer

ister altlarında olayım ister üstlerinde

ister devlere benzesinler ister ak tüylü hayvanlara

ayışığı geliyor aklıma en aygın baygın en yalancısı en 
küçük burjuvası severmişim

yağmuru severmişim meğer

ağ gibi de inse üstüme ve damlayıp dağılsa da 
camlarımda yüreğim

beni olduğum yerde bırakır ağlara dolanık ya da bir 
damlanın içinde ve çıkar yolculuğa hartada çizilmemiş 
bir memlekete gider

yağmuru severmişim meğer

ama neden birdenbire keşfettim bu sevdaları Prag-
Berlin treninde yanında pencerenin

altıncı cıgaramı yaktığımdan mı

bir teki ölümdür benim için

Moskova’da kalan birilerini düşündüğümden mi 
geberesiye

saçları saman sarısı kirpikleri mavi

zifiri karanlıkta gidiyor tren

zifiri karanlığı severmişim meğer

kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften

kıvılcımları severmişim meğer

meğer ne çok şeyi severmişim de altmışında farkına 
vardım bunun

Prag-Berlin tireninde yanında pencerenin yeryüzünü 
dönülmez biryolculuğa çıkmışım gibi seyrederek

NÂZIM HİKMET  / 19 Nisan 1962
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“BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” YAYINLANDI

1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayı ile yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 
27. Maddesinin 15. Fıkrasında yer alan;

(15) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve 
işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız 
bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin 
bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” hükmü, 28 Nisan 2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik  ile 01.01.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca eklenen 26/A  maddesinde; 

(3) Ayrıca mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk 
kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi 
üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından 
adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip 
olmak.

b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.

c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 
uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.

ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası 
laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına 
sahip olmak.

denilmektedir. 
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TEKNOLOJİ GÜNLÜĞÜ

Birkaç gün önce WannaCry şifreleyici Trojanı salgın gibi yayılmaya başladı. Bu salgın global ölçekte tehdit 
oluşturuyor. Sadece bir günde 45.000’den fazla fidye yazılımı saldırısı ile karşılaştık, bu gerçekten çok yüksek 
bir sayı.

Birçok büyük şirket eş zamanlı olarak bulaşan zararlı yazılımı rapor ettiler. Bu büyük şirketlerden biri olan 
İngiliz Hastaneleri çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Dışarıdan alınan haberlere göre WannaCry 
100.000’den fazla bilgisayara bulaştı. Bu kadar ilgi çekmesinin sebebi de bu zaten. Saldırıların yüzde olarak 
büyük kısmı Rusya’ya yapıldı. Ancak Ukrayna, Hindistan ve Tayvan da ağır şekilde etkilendi.

WannaCry nedir?

Genel olarak WannaCry iki bölüm olarak geliyor. İlk bölüm bulaştırma ve yayılmayı sağlıyor. İkinci bölüm ise 
bilgisayara bulaştıktan sonra şifreleyiciyi indiriyor.

Bu, WannaCry ile hemen hemen bütün diğer şifreleyicilerin temel farkı şudur; sıradan bir fidye yazılımı 
bilgisayara bulaşması için kullanıcının bir hata yapması gerekir. Mesela şüpheli bir linke tıklamak, Word 
dosyasının zararlı macro çalıştırmasına izin vermek veya şüpheli bir dosya indirmek gibi. WannaCry ise sisteme 
hiçbir şey yapılmadan bulaşabiliyor.

WannaCry’ın yaratıcıları, Windows’un “EternalBlue” isimli açığından yararlandılar ki Windows bu açığı 14 
Mart’ta yayınladığı MS17-010 güncellemesi ile kapattı. Bu açığı kullanarak, suçlular bilgisayarlara uzaktan 
erişim sağlıyor ve şifreleyiciyi yüklüyorlar.

Eğer güncellemeyi yüklediyseniz, bu açık cihazınızda bulunmuyordur, bu da suçluların bilgisayarınızı uzaktan 
kontrol etmesini olanaksız kılıyor. Ancak Kaspersky Lab’ın GReAT ekibi (Global Research and Analysis Team) bir 
noktayı kesin olarak açıklamak istiyor. Eğer bir şekilde bu şifreleyiciçalışmaya başladıysa, açığı kapatmanız bir 
işe yaramayacaktır.

Bir bilgisayarı başarıyla hackledikten sonra, WannaCry bir bilgisayar virüsü gibi kendini yerel ağ üzerindeki 
diğer bilgisayarlara dağıtmaya çalışıyor. Önce ağdaki diğer bilgisayarları tarayarak EternalBlue açığı arıyor, 
eğer bulursa cihazlara bulaşıyor ve dosyaları şifreliyor.

WannaCry bulaşmış bir bilgisayarın bulunduğu yerel ağdaki tüm bilgisayarlara bulaşma ihtimali vardır. Bu 
yüzden bir şirket ne kadar büyükse WannaCry’dan o kadar etkileniyor – ağda ne kadar çok bilgisayar varsa, o 
kadar çok hasar veriliyor.

Bu Trojanın bu denli patlamasının en büyük sebebi Windows açığını kullanarak bulaşması ve bilgisayarlara 
bulaşmasında kullanıcı hatası olmasına gerek kalmamasıdır. Ve bu zararlı yazılım bir bilgisayara bulaştığında 
ağda bulunan bütün bilgisayarlara da yayılmayı dener. Dolayısıyla, yapılacak ilk şey açığı kapatmaktır. Sistem 
yöneticileri şu adımları izlemelidir;

Microsoft’un yayınladığı yamayı yükleyin. Yama sadece Windows 10 için değil, Windows’un eski sürümleri için 
de (Windows 8, 7, Vista, hatta Windows XP ve Server 2003) yayınlandı. Bu yama, yerel ağda çalışan sistemlerin 
fidye yazılım tarafından etkilenmemesi için var olan açığı kapatmaktadır.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

Kaynak: www.kaspersky.com.tr

WannaCry’dan nasıl 
korunabilirsiniz?


