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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

8-9 Mayıs 2017 Adana Şube 10 Mayıs 2017

11-12 Mayıs 2017 Antalya Şube 13 Mayıs 2017

11-12 Mayıs 2017 Diyarbakır Şube 13 Mayıs 2017

12-13 Mayıs 2017 Samsun Şube 15 Mayıs 2017

16-17 Mayıs 2017 İstanbul Şube 18 Mayıs 2017

Asansör 10-12 Mayıs 2017 Adana Şube 12 Mayıs 2017

Araçların CNG’ye Dönüşümü 25-27 Mayıs 2017 Mersin Şube 27 Mayıs 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 25-28 Mayıs 2017 İstanbul Şube 29 Mayıs 2017

Araçların LPG’ye Dönüşümü
22-24 Mayıs 2017 Mersin Şube 24 Mayıs 2017

22-24 Mayıs 2017 Kocaeli Şube 24 Mayıs 2017

Doğalgaz İç Tesisat*

4-7 Mayıs 2017 İzmir Şube 8 Mayıs 2017

4-7 Mayıs 2017 İstanbul Şube 8 Mayıs 2017

8-11 Mayıs 2017 Mersin Şube 12 Mayıs 2017

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 16-18 Mayıs 2017 Bursa Şube 18 Mayıs 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 

Dönüşümü*

12-15 Mayıs 2017 İzmir Şube 16 Mayıs 2017

13-16 Mayıs 2017 Mersin Şube 17 Mayıs 2017

Havuz Tesisatı 3-5 Mayıs 2017 Bursa Şube 5 Mayıs 2017

Havalandırma Tesisatı
6-7 Mayıs 2017 İstanbul Şube 8 Mayıs 2017

26-27 Mayıs 2017 İzmir Şube 28 Mayıs 2017

Klima Tesisatı 22-26 Mayıs 2017 Bursa Şube 26 Mayıs 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG 
Uzmanı)

27-28 Mayıs 2017 Mersin Şube 29 Mayıs 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

2-4 Mayıs 2017 Ankara Şube 4 Mayıs 2017

5-7 Mayıs 2017 Mersin Şube 8 Mayıs 2017

5-7 Mayıs 2017 Bursa Şube 7 Mayıs 2017

12-14 Mayıs 2017 Antalya Şube 14 Mayıs 2017

16-18 Mayıs 2017 Diyarbakır Şube 18 Mayıs 2017

23-25 Mayıs 2017 Kocaeli Şube 25 Mayıs 2017

26-28 Mayıs 2017 İstanbul Şube 28 Mayıs 2017

Mekanik Tesisat

8-14 Mayıs 2017 Kayseri Şube 15 Mayıs 2017

15-21 Mayıs 2017 Bursa Şube 22 Mayıs 2017

22-28 Mayıs 2017 İstanbul Şube 29 Mayıs 2017

22-28 Mayıs 2017 Ankara Şube 29 Mayıs 2017

Soğutma Tesisatı 10-11 Mayıs 2017 İzmir Şube 12 Mayıs 2017

Şantiye Şefliği
9-11 Mayıs 2017 Bursa Şube 11 Mayıs 2017

12-14 Mayıs 2017 İstanbul Şube 14 Mayıs 2017
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin beşinci sayısında Basın Açıklaması, Et-
kinlik, Mühendislik Anlatıları, Sanayi Analizleri, Teknoloji Dünyası, İş Güvenliği, 
Asansör, MİEM Eğitim Programı ve Etkinlik tanıtımı bölümleri bulunmaktadır.

Basın Açıklaması bölümünde, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Oda Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yapmış olduğu basın açıklamasına yer 
verilmiştir. Açıklamada kentsel ve kırsal doğal çevre talanlarına yol açan sanayi-
leşme ve çevre uyumu sağlanamamış toplumsal kalkınma politikaları üzerinde 
durulmuştur.

Mühendislik Anlatıları bölümünde, Baki Remzi Suiçmez tarafından hazırlanan, 
ülkemizdeki tarım politikalarının ilklerinden olan, sosyal ve ekonomik getirileriyle 
çay sektörünün ortaya çıkış hikayesinin anlatıldığı “Yeşil Çay Yaprağından Demli 
Çay Bardağına - Bir Başarı Öyküsü” başlıklı çalışmaya yer verilmiştir.    

Etkinlik bölümünde, Ankara Şube yürütücülüğünde 5-6 Mayıs 2017 tarihle-
ri arasında gerçekleştirilen IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin Sonuç 
Bildirisi’ne yer verilmiştir.  

Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen 
TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında ekonomist Mustafa Sönmez 
tarafından yazı dizisi şeklinde hazırlanan “Totaliter Rejim Riski, 2016’da Sanayiyi 
Geriletti” başlıklı çalışmaya ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği bölümünde, Battal Doğan, Cemre Yalçınkaya ve Mehmet Gökberk 
Balcı tarafından hazırlanan "Türkiye’ de Mühendislik Fakültelerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi” başlıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki 
mühendislik fakültelerinde İSG derslerinin mevcut durumu araştırılmıştır. Asan-

sör bölümünde, Gökhan Doğan’ın “Asansör Uygulamalarında AB ve TR Arasın-
daki Denetim Farklılıkları” başlıklı çalışmasına ve Enerji bölümünde ise İbrahim 
Çakmanus’un “Entegre Serbest Soğutma ve Güneş Enerjili Tek Basamaklı Lityum 
Bromür-Su Soğumalı Soğutucularının Performans Analizi” başlıklı çalışmasına yer 
verilmiştir.

Teknoloji Dünyası köşesinde, Mechanical Engineering dergisinde yer alan  “Ki-
netik Heykeltraş” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Kitap tanıtımı bölümünde, Makina Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir 
güncellenen İSG mevzuatı uygulama sorunlarını ve resmi verileri içeren İşçi Sağlı-
ğı ve İş Güvenliği Oda Raporu'nun tanıtımı bulunmaktadır.  

Ayrıca bu sayımızda, MİEM Mayıs Eğitim Programı'na ve eylül ayı içerisinde ger-
çekleştirilecek olan 8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi'nin tanıtımına da 
ulaşabilirsiniz.

Dergimize www.mmo.org.tr adresinden (yayınlar bölümünden) ulaşabilir; yazı, 
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
n

u
ş
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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıy-
la çevre ve onunla bağlantılı önemli so-
runları ve aralarındaki ilişkileri görmek 
gerekiyor. Zira egemen sermaye birikimi 
politikaları ve sermaye-rant çevrelerinin 
azami kâr hırsı; üretimi, sanayiyi, doğal 
çevreyi, enerji, ulaşım, yapı, kentleşme 
vb. alanları olumsuz olarak etkilemekte; 
ülke, halk yararı ve ekolojik gereklilikler 
sürekli olarak dışlanmaktadır. Yaşam ve 
çevre bir bütün olarak tahrip edilmekte-
dir. Bu durumun son örneği, Üretim Re-
form Paketi olarak lanse edilen torba yasa 
tasarısı ile zeytinliklerin ve meraların ma-
den ve sanayi alanlarına dönüştürülmesi; 
kıyıların ve denizin doldurulması yoluyla 
sağlanacak yeni alanların sanayiye açıl-
ması girişimidir.

Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı, kent, 
enerji, madenler, doğal kaynaklar, or-
manlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, 
ulaşım ve diğer alanlara yönelik politika-
lar, planlı toplumsal kalkınmayı dışlayıcı 
bir içeriğe sahiptir. Bütün bu alanlar birer 
sömürü-rant kaynağı olarak görülmekte; 
yeraltı-yerüstü su kaynakları kirletilmek-
te; çevre sorunları yoğunlaşmaktadır.

Bu iktidar döneminde çıkarılan onlarca 
yeni yasa ve yüzlerce yasa değişikliği, sö-

mürü ve rant alanlarının genişletilmesine 
yöneliktir. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve 
kırsal alanlar, toplu konut alanları, bütün 
koruma alanları, milli parklar, doğal sit 
alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar birer 
rant alanı haline getirilmiştir.

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar 
veren bu politikaların içinde yanlış hidro-
elektrik santralleri (HES’ler) ve yanlış ter-
mik santral projeleri de bulunmaktadır. 
Enerji üretim ve dağıtımının serbestleşti-
rilmesi ve özelleştirilmesinin birer ürünü 
olan bu proje ve girişimler, halkın üretim 
ve yaşam alanlarını tahrip eden, işçi-köy-
lü cinayetlerine yol açan; yöresini, tarım-
sal üretimini, doğal çevresini korumak 
isteyen halktan binlerce insan aleyhine 
davalar açılmasına dek varmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ül-
kenin, sanayi ve tarımın, kentsel-kırsal-
doğal çevre talanının karşısında durmaya, 
bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, 
sanayileşme ve çevre uyumu sağlanmış 
planlı toplumsal kalkınma politikalarını 
savunmaya devam edecektir. 

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 
Makina 
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T MMOB, MMO, MMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, meslektaşlarımız, öğren-

cilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlar-
dan temsilciler ile birlikte yaklaşık 
300 kişinin katılımıyla gerçekleştiri-
len Kurultay’da 8 oturum düzenlen-
miş ve 26 sunum yapılmıştır. “Hava-
cılık Sektöründe Ulusal Yeterlilik ve 
Uluslararası Rekabet Gücü, Havacılık 
Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Stan-
dardizasyon Konularında Ulusal Uy-
gulamalar, Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve 
Nicelik Yönünden Değerlendirilme-

si, Havacılık Alanında Ulusal Tekno-
loji Uygulamaları ve Deneysel Hava 
Aracı Geliştirme Çalışmaları” başlıklı 
oturumlarda ortaya çıkan aşağıdaki 
saptamaların kamuoyunun dikkati-
ne sunulması kararlaştırılmıştır.

Yeterli altyapısı oluşturulmadan 
yeni üniversiteler ve yeni bölüm-
lerin kurulması, diğer mühendislik 
dallarında olduğu gibi hem Uçak, 
Havacılık ve Uzay mühendislerinin 
istihdamı açısından hem de nite-
liğin çok önemli olduğu havacılık 
sektöründeki firmaların faaliyetleri 

açısından önemli bir zafiyet doğur-
maktadır.

Pek çok mühendislik alanını bir-
leştiren, çok disiplinli bir teknoloji 
gerektiren havacılık ve uzay sanayi 
için AR-GE zorunludur. Bu alanda 
yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve 
o dallarda itici güç yaratmaktadır. 
Sektörün gelişmesi AR-GE çalışma-
larına verilen önemle birebir bağ-
lantılı olmasına karşın; sanayinin 
her kolunda olduğu gibi, havacılık 
ve uzay sektöründe de AR-GE ayağı 

tmmob makina mühendisleri  

 
 

- – Ankara Tel: (0312) 425 21 41  Faks: (0312) 417 87 81 e-posta: uhumkurultayi@mmo.org.tr 
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yetersiz ve izlenebilirlik açısından 
sorunludur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
verilerine göre ülkemizde faaliyette 
olan AR-GE merkezi sayısı 453, top-
lam çalışan sayısı da 34 bin 294’tür. 
Mevcut AR-GE merkezlerinin 30’u 
savunma ve havacılık sektöründe 
faaliyet göstermektedir ve AR-GE 
merkezlerinin toplam çalışanlarının 
yüzde 20’den fazlasının savunma ve 
havacılık sektörlerinde olduğu anla-
şılmaktadır. Bu verilerin bize göster-
diği şudur: Ülkenin AR-GE’ye ayırdığı 
kaynakların genel kısıtlılığı bir kena-
ra, havacılık sektörünün aldığı payın 
düşük olmasından ziyade planlama 
eksikliği ön plana çıkmaktadır.

Türkiye, bugün havayolu yolcu sayı-
sında dünyada 11., Avrupa’da 3. sıra-
dadır. Uçak trafiğinde de Avrupa’da 
5., dünyada 11. sıradadır. 2016 yılı 
itibarıyla toplam uçak sayısı 540; 
yolcu sayısı 174 milyon, koltuk ka-
pasitesi 100 bin, kargo kapasitesi 1 
milyon 759 bin tona ulaşmıştır. Her 
geçen gün büyüyerek gelişen hava-
yolu taşımacılığı pazarı gerçeğine 
karşın, toplumsal faydayı maksi-
mum kılacak yatırımlar yapmak yeri-
ne sektörün uluslararası sermayenin 
iştahını kabartmada kullanılması 
tercih edilmektedir. Zira ulusal hava-
cılığın simgesi olan Türk Hava Yolları 
artık hem özel şirket statüsündedir, 
hem yüzde 51’i “halka arz” yoluyla 
özelleştirilmiş hem de yüzde 49,12 
kamu hissesi Varlık Fonu’na devre-
dilmiştir.

Yoğun talep ve imkânların olduğu 
bir pazarda THY, yanlış yönetim anla-
yışı sonucu zarar ederken ve pek çok 
uçağı kullanılmazken uçak alım ve 

kiralamalarına devam eedilmiş, yani 
zarar göz göre göre katlanmıştır.

Benzer bir duruma havaalanlarında 
da rastlamaktayız. Ülkemizde aktif 
havalimanı sayısı 2003 yılında 26 
iken bugün 55’e ulaşmıştır. Ancak, 
yapılan ve yapılması planlanan hava 
alanlarında baştan itibaren mevcut 
bulunan plansızlık, ilk başta göze 
çarpan bir sorundur. İstanbul’da ya-
pılmakta olan yeni havaalanından 
izlediğimiz gibi, doğal çevrenin tah-
ribini de içeren bir dizi ihlallerle bu 
hava alanları inşa edilmektedir. Do-
ğal yaşam ortamlarının ve önemli su 
havzalarının yok olması ile sonuçla-
nacak; ekolojik, jeolojik kriterler, ze-
min özellikleri, kazı ve dolgu alanları, 
kent bilimi ve uçuş güvenliği açısın-
dan kabul edilebilir olmayan, yine 
rant öncelikli projeler hayata geçiril-
mektedir.

Başlangıçta yerli olarak kurulan 
özel sektöre ait bakım onarım ye-
nileme firmaları, yabancı firmalara 
satılmaya başlanmıştır. “Maliyetleri 
düşürme” gerekçesiyle, uçuş ope-
rasyonları, uçak bakımı ve yer bakım 
hizmetleri, kurumsal bünyeden çı-
karılıp üçüncü firmalara devredile-
rek deneyimli ve eğitimli personel 
tasfiye edilmekte, uçuş güvenliği 
riske sokulmaktadır.

Ülkemizde havacılık sektöründe 
uçuş emniyetinin sağlanması husu-
su, bir kamu kurumu olan Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü’nün görevidir. 
Ancak Genel Müdürlük dokümanla-
rında nitelikli personel eksikliğinden 
bahsedilmektedir. Kurumda yeterli 
sayıda mühendis istihdam edilme-
mektedir.

Ayrıca, son yıllarda özellikle balon 

işletmeciliği alanında kazalar ya-
şanmakta, bu kazalarda ölümler 
meydana gelmektedir. Kimi zaman 
insan hayatına mal olan bu hataların 
en önemli kaynaklarından birisi de-
netim yetersizliğidir. Örneğin 2010 
yılında 5 bin 221 olan havayolu de-
netimleri, 2015 yılında 4 bin 407’ye 
gerilemiştir.

Birçok yıl rekor bütçesiyle öne çıkan, 
kamu kaynaklarının oldukça bonkör 
bir şekilde aktarıldığı alanlardan biri 
de kuşkusuz savunma sanayidir. Bu 
sektöre aktarılan kamu kaynağının 
büyüklüğü, kamuoyunun beklen-
tilerini artırmaktadır. Savunma ve 
havacılık sektörünün ciro büyük-
lüğü 4,9 milyar dolardır. Havacılık 
genelinde 191 bin, savunma ve ha-
vacılık sektöründe çalışan sayısı ise 
31 bindir ve bunun 10 bin 600’ü 
mühendis, 12 bin 700’ü teknik ele-
mandır. Ancak savunma ve havacılık 
sektöründen beklediğimiz, bütçe 
büyüklükleriyle orantılı ürün ve mü-
hendislik başarılarına henüz ulaşa-
mamış durumdayız.

Ulaştırma alanında ülkemizin içe-
risine düşürüldüğü hazin durum, 
yıllardır uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarının bir sonucudur. Ülke-
miz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı 
borçlanma ve yoğun ithal girdi ko-
laycılığının üzerine oturtulmuştur. 
Üretim-yatırım-tasarruf politikala-
rının yerini tüketim politikaları al-
mıştır. Özelleştirme uygulamalarıyla 
üretken kamu kuruluşlarımızın bü-
yük bir kısmı elden çıkarılmış, elde 
kalan az sayıdaki kuruluş da idari 
bütünlükleri parçalanarak serbest-
leştirme uygulamalarıyla etkisizleş-
tirilmiştir.
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Bu tespitlerden hareketle aşağıdaki 
önlemlerin ivedilikle uygulamaya 
geçirilmesi önerilmektedir:

- Uçak, havacılık ve uzay mühen-
disi yetiştiren üniversitelerimiz-
deki eğitim çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmalı, planlamacı bir 
anlayışla, toplumsal ve sektörel 
gereksinimleri, üretimi, istihda-
mı ve ülkenin bilim ve teknoloji 
yeterliliğinin güçlendirilmesini 
temel alan eğitim politikaları üni-
versitelerde yaşama geçirilmeli-
dir. Üniversitelerdeki araştırma 
projelerine, bu temelde gerçekçi 
destekler verilmelidir.

- Uçak, havacılık ve uzay mühen-
disliği eğitimi vermek üzere 
açılacak yeni bölümlerin, temel 
akademik ve evrensel kriterlere 
uygun donanım-altyapıyla açıl-
ması sağlanmalıdır.

- AR-GE çalışmaları desteklenmeli 
ve teşvik edilmelidir. AR-GE teş-
vikleri sadece vergi indirimine 
yaramamalı, kamu ihtiyacı, sa-
nayinin gelişimi ve sürdürülebilir 
sektörel gelişme ana ölçütler ka-
bul edilerek, teşvik ve kaynaklar 
yapılacak ulusal ölçekli bir plan-
lamaya tabi kılınmalıdır.

- Havacılık ve uzay sanayinin ge-
lişmesi için ayrılan ülkemiz kay-
nakları ister askeri, ister sivil 
amaçlı olsun verimli kullanılmalı, 
kurumlar arası eşgüdüm sağlan-
malı, değişik kurumların benzer 
alanlarda atıl yatırımlar yapması-
nın önüne geçilmelidir. Havacılık 

ve uzay sanayimiz ulusal ölçekli 
bir strateji ile geliştirilmeli, Mas-
ter Plan hedeflerine ne ölçüde 
erişilebildiğini belirlemek ve 
önlemler alabilmek için düzenli 
olarak izlenmeli ve değerlendiril-
melidir.

- Havacılık ve uzay sektöründe 
ulusal katkı payının büyütülmesi 
amacıyla; yeni ve ileri teknoloji 
yatırımlarının, sektörün ihtiyaç-
ları paralelinde planlı olarak fi-
lizlendirilmesi, olgunlaştırılması, 
yürütülmesi ve sektörün kullanı-
mına sunulması sağlanmalıdır.

- Sektör bileşenlerinin sadece 
ürün odaklı bir yaklaşımla değil, 
hem nitelikli işgücü hem de öz-
gün bilgi yönetimi, teknolojik ve 
yönetsel model altyapısını öncül 
olarak benimseyen, sistem kur-
mayı hedefleyen bir anlayışla ha-
reket etmeleri gerekmektedir.

- Havacılık sanayinde geçerli stan-
dartlara uygun malzeme/yan sa-
nayi ürün üretebilme potansiyeli-
ne sahip kuruluşların ürünlerinin 
standartlara uygunluk açısından 
sertifikalandırılması için, yetkin-
liğe sahip, ulusal metroloji, kalite 
denetim ve akreditasyon siste-
minin geliştirilmesi gibi hedefler 
ivedilikle hayata geçirilmelidir.

- Bakım, onarım, yenileme-moder-
nizasyon alanlarında havacılık 
sanayimizin uluslararası pazar-
daki payının artırılması için ön 
şart olan gerekli planlama, eği-
tim ve sertifikalandırma işlemleri 

hızlı bir şekilde geliştirilmelidir. 
Uçak bakım sektöründe sendi-
kasızlaştırma ve her türlü esnek 
çalışma modellerinin yaygınlaş-
ması, bilgi, deneyim ve uzman-
lık gerektiren işlerin güvencesiz 
ve eğitimsiz personel aracılığıyla 
yürütülmesi uygulamalarına son 
verilmelidir.

- Havacılık sanayimizin uluslarara-
sı pazardaki rekabet edebilirliğini 
artırmak için emek ve teknoloji 
verimliliğini artırması zorunlu-
dur. Bunun için teknolojik verim-
liliği arttıracak yatırımlar yapıl-
ması zorunluluktur.

- Havayolu taşımacılığımızda ve 
bakım hizmetlerinde kamunun 
etkinliğinin artırılması, havayolu 
ulaşımının ucuzlatılması, yabancı 
pilot çalıştırılmasına son verilme-
si, THY’nin tekrar ulusal havayo-
lu şirketimiz haline getirilmesi, 
özelleştirmeci anlayışlarla yöne-
tilmesine son verilmesi ve sen-
dikal örgütlenmelere düşmanca 
davranılmaması gerekmektedir.

- THK’nin ivedilikle varoluş amacı 
olan “Türk Havacılığını Geliştir-
mek”, havacılığın ekonomik, sos-
yal ve siyasal önemini anlatmak, 
askeri, sivil, sportif ve turistik ha-
vacılığın gelişmesini sağlamak 
hedefinde, tanımlı iş alanında, 
kurulduğu günkü idealizminde 
ve paklığında hizmet vermesi 
sağlanmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası



12

   2017 www.mmo.org.tr

1. GİRİŞ

Türkiye’de Asansör Nasıl 

Üretiliyor? 

Türkiye, asansör üretimi için ihtiyaç 
duyduğu tüm standartları ve yönet-
melikleri  AB-CEN (European Com-
mittee for Standardization) Avrupa 
Standardizasyon Komitesinden al-
makta, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı önderliğinde Türk Standart-
ları Enstitüsü aracılığıyla asansör 
sektörü ile paylaşmaktadır. 

Üretimde yaşanan olası uygunsuz-
luklar sektörde firmalar arasındaki 
kalite farklarını ortaya çıkarmak-

1 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen "Asansör Sempozyumu ve Sergisi"nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarınca dergimiz için 

yeniden düzenlenmiştir.

2  Ametal Asansör Sanayi Ticaret AŞ. - gokhan.dogan@ametal.com

2

1

tadır. Standartlara uygun olmayan 
ürünlerin, asansör montajında ve 
ihraç ürünlerinde sıkıntılara neden 
olduğu; iç pazarda kalitesiz asan-
sörlerin, bizce iyi yapılamayan de-
netimleri sebebiyle eksik bir şekilde 
hizmete sunulduğu, dış pazardaysa 
hatalı ürünlerin Türkiye imajının ze-
delenmesine neden olduğu bilinen 
bir gerçektir. Ayrıca bu seviyenin 
ortaya koyduğu diğer bir gerçek-
se, Türkiye’deki asansör üretiminde 
standartların yeteri kadar iyi benim-
senmediği noktasıdır. Kanaatimizce, 
eğitmen ve  eğitim eksikliğinin bir 
sonucu olan bu durum sektörümü-
ze ve ülkemize zarar vermektedir.
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Denetim Konusuna Geçmeden 

Önce Türkiye’de Asansör Montajı 

Nasıl Yapılıyor? Modül H ve E 

Seçimleri Türkiye için Doğru 

mudur? 

Hayır, Türk asansör montaj firmaları-
na Modül H ve Modül E sağlanması 
yanlıştır. Çünkü, EN ISO 9001-2000  
AT 95/16 Asansör Direktifi; asansö-
rün Ek 13 ve 8, Modül H ve Modül E 
Belgelerine uyumlu şekilde yapılma-
sını gerekli kılıyor da ondan. 

Neden Yanlıştır?

Modül H ve Modül E Belgesine sahip 
bir asansör montaj [taahhüt] firması-
nın iki kademeli kalite kontrol süreci 
takip etmesi gerekiyor:

Birincisi, firmanın sertifikalı ve uz-
man teknisyenleri, montajı yapılan 
asansörü ilgili standarda göre kont-
rolünü yapmalı, yani firma kendi 
içinde yaptığı işi kontrol etmeli, üret-
tiği asansörün Modül H veya Modül 
E Belgelerine uygun olup olmadığın-
dan emin olmalıdır. 

İkincisi, firma dışından bağımsız 
denetçiler tarafından asansörün il-
gili standarda uygunluğu kontrol 
ettirilmelidir. İkinci bağımsız denetçi 
kontrolü önemlidir. Çünkü, bir firma-
nın kendini denetlemesi Türk Asan-
sör sektörü için zor, hatta mümkün 
değildir. 

Burada bir nokta önemlidir; asansör 
montaj firması teknik personeline 
asansör eğitimini kim nasıl vere-
cektir? Bu konu Türkiye’deki Meslek 
Okullarının yetersizliği nedeniyle 
adeta kanayan bir yaradır. Zira, alı-
nan mesleki eğitimler daha çok us-
ta-çırak ilişkisinden öteye geçeme-
mektedir.

Türkiye’de asansör montaj firmaları-

nın ekseriyetine AB uygunluk serti-
fikası Modül H ve Modül E verilmesi  
AB'ye uyumluluk yönünden doğru 
olsa da Türk Asansör Sektörü için uy-
gun değildir. Çünkü, Modül H ve Mo-
dül E Belgeleri, yapılan asansörü Av-
rupa birliği direktiflerine uygun imal 
edilmiş, montajı Asansör Direktifi'ne 
uygun yapılmış olduğunu var sayıp, 
garanti vermektedir. 

Sahada Yapılan Montaj Nasıldır?

Türkiye’de Modül H ve Modül E Bel-
gelerine sahip taahhüt firmalarının 
ürettiği birçok asansör, yapılan yıllık 
muayene kontrollerinde KIRMIZI 
etiket, yani can ve mal güvenliği ba-
kımından mahsurlu asansör olarak 
görülüp kapatılıyor!  

Bu nasıl olabilir?

Çünkü, Modül H ve Modül E Bel-
gelerine sahip bir taahhüt firması, 
ürettiği asansörde kendi kendini de-
netleme yetkisine sahip olmaktadır. 
Bu yetki ve güç kulağa hoş gelse de 
Türk asansörcüsünün bunu yapacak 
eğitimi, bilinç yetkinliği henüz bu-
lunmamaktadır.

Yani, Asansör konusunda da önce 
‘’eğitim şart’’ karşımıza çıkmaktadır. 
Önce eğitim sonra belgelendirme 
yapılmalıdır. Biz Türkiye’de çoğu işi-
mizde olduğu gibi bu konuda da 
sondan başa doğru gidiyoruz! Sonra 
da Türkiye’de değişen sadece zaman 
oluyor, sorunlar devam ediyor.

Türkiye’de Montajı Yapılan Bir 

Asansör Nasıl Denetleniyor?

Denetimleri Kimler Yapıyor?

Asansörlerin Türkiye’de yılda bir defa 
olmak üzere denetlenmesi, 5 Kasım 
2011 tarihinde yayımlanan “Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” gereğince, belediyelerin önerece-
ği Türkak akreditasyonlu, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı A Tipi 
Muayene kuruluşlarınca yapılıyor.

Daha doğrusu tam da yapılamıyor! 
Çünkü, denetim için atanan A Tipi 
Muayane kuruluşu elemanları yeter-
li eğitime sahip değiller, Asansörü 
bilmiyorlar; hal böyle olunca işe yo-
rumlar karışıyor ve bu da denetimin 
tam yapılamamasına neden oluyor.

Onaylanmış Kuruluşlar Kimdir?

AB ile 2006 Yılında imzalanan Güm-
rük Birliği Anlaşması uyarınca Tür-
kiye, AB’nin ürünlere ilişkin teknik 
mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt 
etmiş, aynı zamanda da Onaylanmış 
Kuruluş atama hakkı elde etmiştir. 
Onaylanmış kuruluşlar, bağımsız test 
veya belgelendirme hizmeti gerekti-
ren CE işaretli ürünlerde piyasaya 
arz öncesi hizmeti sağlamaktadırlar. 
Yani, emniyet ürünlerinden dolayı 
asansörle iç içe olan kurumlardır.

A Tipi Muayene Kuruluşları 

Kimdir?

5 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” gereğince kurulan A Tipi 
Muayene kuruluşları, Türkak akredi-
tasyonlu olması şartıyla, belediyeler 
tarafından seçilip yetkilendirilir ve 
onay için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'na önerilen kuruluşlardır.

A Tipi muayene kuruluşu elemanla-
rınca yapılan asansör denetimlerin-
de EN 81-1/2 Standart ve AT 95/16 
Yönetmeliğin AB/CEN  olmasına rağ-
men uygulamada farklılıklar yaşan-
maktadır. Hatta, sadece Türkiye-AB 
ülkeleri arasında değil, Türkiye için-
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de şehirler arasında asansör dene-
timlerinde farklı uygulamalar talep 
edilmektedir. Bunun sebebi, A Tipi 
muayene kuruluşu elemanlarının 
asansör konusunda yeterli eğitim-
den yoksun olmaları, okudukları me-
tinleri yanlış yorumlamalarındandır.

Standart ve Yönetmelik Aynı 

Ancak Asansör AB-TR ‘de Farklı 

Olabilir mi?

Tarafsızlık ilkesi önemlidir!

Asansörde yapılacak denetimlerde, 
işi bilen, tecrübeli - belgeli bir teknik 
ekip tarafından ve tamamen tarafsız 
bir duruş ile öncelikle can ve mal gü-
venliğini, sonrasında da asansörün 
standartlara uygun yapıldığını test 
etmesi gerekiyor.

Asansör Denetimini Kim Yapmalı, 

Onaylanmış Kuruluşlar mı? 

A Tipi Muayene Kuruluşları mı?

Bir tarafta AB Komisyonu, Türkiye’de 
de Türkak onaylı yetkin ve bağımsız 
Onaylanmış kuruluşlar, diğer tarafta 
belediyeler, yani kamu-siyaset itti-
fakından atanmış  A Tipi muayene 
kuruluşları, asansörün denetlenmesi 
konusunda karşı karşıyadır. 

Kanaatimizce; bu iki kuruluş arasında 
nitelik farkları olması mümkündür. 
En önemli fark, asansörde kullanılan 
emniyet ürünlerinin sertifikasının 
mutlak surette bir Onaylanmış Kuru-
luş tarafından sağlanmış olmasıdır. 
Hiç kuşkusuz emniyet ürünlerinin 
sertifikalandırılması yetkin bir asan-
sör bilgisi gerektirmektedir ve bu 
bir avantajdır. Zira, diğer tüm mal-
zemenin montajı emniyet ürünleri-
nin çalışır durumda olmasıyla anlam 
kazanır ve geçerlidir. Aksi durumda, 
asansörün standartlara uygunluğu 
kabul dahi edilmez.
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Söz konusu asansör denetimi ve 
asansörde bulunan emniyet ürünle-
ri önemli olduğundan, Onaylanmış 
Kurumlar daha avantajlı olabilmek-
tedirler.

A Tipi muayene kuruluşların asansör 
konusundaki yetkinliğini ölçecek veri 
bulunmamaktadır. Halbuki, A Tipi 
muayene kuruluşlarının amacı yıllık 
asansör denetlemesi olacağından ih-
tiyaçları olan teknik personelin, yani 
teknisyen ve mühendislerin mini-
mum 6 aylık asansör eğitimi almaları 
gerekmektedir. Kaldı ki eğitim konusu 
Türkiye’de başlı başına bir sorundur. 
Zira, eğitimler kim tarafından nasıl 
verilecektir? Nerede eğitim verilecek-
tir? Ucu açık konulardır. Eğitim konu-
sunda yıllardır ihmal edilen Asansör 
Endüstri Meslek Liseleri tam da bu 
noktada sektörümüz için önemli bir 
ihtiyaçtır. Devletimizin, asansör mes-
lek eğitimi konusunda belirlediği bir 
stratejisi bulunmamaktadır. O halde 
A Tipi muayene kuruluşlarında tek-
nik elemanlara belgelendirme kimler 
tarafından, ne kadarlık bir sürede ve 
nasıl yapılacaktır? 

Bu sorulara sağlıklı cevap verilmeden 
denetleme ya da muayene işini çöz-
mek olası değildir.

Türkiye’nin aksine AB ülkelerinin 
ekseriyetinde asansör denetimi 
Onaylanmış kuruluşların bilgili ve 
belgeli teknik personeli tarafından 
yapılmaktadır. Türkiye’de her yıl ya-
pılan muayene, AB ülkelerinde 2 yıl-
da bir yapılmaktadır ve bizce daha 
doğrudur. Önemli diğer bir konu, 
AB ülkelerinde sadece Onaylanmış 
Kurum onaylı asansör projelerinin 
montajına izin verilmesi de Türki-
ye’deki uygulamalardan ayrışmak-
tadır.

ÖNEMLİ!

Asansör piyasa gözetimi ve 
denetiminin amaçlarına ulaşa-
bilmesi için; piyasa gözetim ve 
denetim personeli, TS EN ISO 
IEC 17020 Standardı kapsa-

mında akredite olan A Tipi muayene 
kurumlarında görev yapan/yapacak 
olan teknik personelin asansör ko-
nusunda eğitimlerinin verilmesinde 
ciddi sorunlar bulunmaktadır. Öyle 
ki ilgili teknik personele asansör 
konusunda eğitim verilmesi yayım-
lanan yönetmelik kadar önemlidir. 
Çünkü, yıllardır süre gelen sorun-
ların temel kaynağı denetimleri 
yapan personelden kaynaklıdır ve 
dayandığı nokta teknik personelin 
asansör konusundaki eğitimsizliği-
dir. Asansör, her geçen gün önemi 
artan ve aynı zamanda da sürekli 
olarak değişken teknolojik yapısıyla 
birçok malzemenin bir araya gelme-
siyle üretilmiş karmaşık bir üründür. 
Asansörü tanımadan, bilmeden de-
netlemek ya da muayene etmek 
neredeyse mümkün değildir. Bu da 
ancak eğitimle sağlanabilir. Asansör 
konusunu meslek lisesi ve akade-
mik seviyede işleyen okul ne yazık ki 
Türkiye’de yok denecek kadar azdır. 
Sektör içinden meslek lisesi bazında 
bazı minik çabaların dışında, konu 
Türkiye’de ihmal edilmiştir. 

Açık ve çok net görülmektedir ki, 
hemen her konuda yönetmelik ya-
yımlayan Bakanlığımızın mesleki 
konularda teknik personeli eğitecek 
bir eğitim stratejisinin bulunmaması 
kabul edilebilir değildir. 

Sonuç olarak, AB ülkeleriyle aramız-
daki farklılıkları alt alta yazıp neden-
leri hakkında düşünmemiz gere-

kiyor. Sektör STK’lerinin artık daha 
fazla sorumluluk alması yapılan yan-
lışlara seyirci kalmaması gerekiyor.

TÜRKİYE’DEKİ DENETİMLERDE 

TALEP EDİLEN STANDART DIŞI 

UYGULAMALARA ÖRNEKLER

1) MRL sistem için mekanik durdu-
rucu ve kilitleme tertibatı: Revizyon 
sırasında kullanımı zorunlu olan bu 
sistem, bir mekanik kilitleme apa-
ratı ve güvenlik çemberine bağlı bir 
kesici şalterden oluşmaktadır.  AB 
uygulamalarında aranan bir şart ol-
makla beraber ülkemizdeki kullanı-
mı sınırlıdır.

2) EN 81-1'de var olan, EN 81-20’de 
daha da netleştirilen, UCM ve sevi-
yeleme sistemleri zorunludur. Stan-
dartlara göre, dişlisiz motor kullanı-
lan asansörlerin fren grubu (UCM) 
kontrolsüz kabin hareketine karşı 
sertifikalanmışsa, erken kapı açma 
sistemi bulunmuyorsa ve kabin dur-
ma doğruluğu +/- 20 mm’yi geç-
miyorsa, bu asansörde kontrolsüz 
kabin hareketi algılanma sisteminin 
bulunması zorunlu değildir. 

Türkiye’de monte edilen tüm asan-
sörde UCM tertibatının aranması ha-
talı bir taleptir.

3) EN 81-20/5.10.7.1'de açıkça belir-
tildiği üzere, aydınlatma besleme-
sinin bağımsız olması zorunludur. 
Avrupa’da bu konuya çok dikkat edil-
mesine rağmen ülkemizdeki birçok 
uygulamada, aydınlatma sistemi ile 
diğer devrelerin beslemesinin ortak 
yapıldığı, tek bir ana şalter ile kuman-
da edildiği yaygın görülmekte, mua-
yenelerde de sorun çıkmamaktadır.

4) Türkiye’deki asansör uygulama-
larında AB’den farklı olan bir başka 
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konu, EN 81-20/5.2.5.7.2’de belirtilen 
kabin üzerindeki mesafelerin asgari 
uygulamasıyla ilgilidir. Üst boşluk-
taki sığınma alanlarının boyutları 
Türkiye’de kontrol edilmesine rağ-
men, 5.2.5.7.1'deki diğer mesafeler 
kontrol edilmemektedir.

5) Artık akım cihazı olarak anılan 
kaçak akım şalteri, 30 mA’i aşmayan 
artık çalışma beyan akımı, kapasi-
teli artık akımdan koruma tertibatı 
(RCD) vasıtasıyla ilave koruma aşağı-
dakiler için sağlanmalıdır. 

a) Madde 5.10.1.1.1 b) ve Madde 
5.10.1.1.1 c)'ye göre devre/devrelere 
bağlı olan soket çıkışları ve

b) Durak kontrolleri için kontrol dev-
releri ve göstergeleri ve 50 V AC. 'den 
daha yüksek gerilime sahip güvenlik 
zincirleri,

c) 50 V AC.'den daha yüksek gerilime 
sahip asansör kabini üzerindeki dev-
releri.

Bu madde standartlarda (EN-81-20 
5.10.1.2.3) yazılı olmasına rağmen 
sadece pano kısmında lokal uygu-
lanmaktadır. 

6) E.4, dokunmayla hissedilebilen 
şekiller ve semboller, görme engelli 
alfabesi (Braille alfabesi) Türkiye’de 
yanlış yorumlanıyor!

* E.4.2, Braille alfabesi, dokunmayla 
hissedilebilen şekiller için tamam-
layıcı ve bağımsız bir özellik olarak 
kullanılabilir ve uzun metinlere ih-
tiyaç duyulduğunda faydalı olur. 
Bu madde ülkemizde siyah-beyaz 
farkı gibi algılanmaktadır. Kabin bu-
tonyerlerinde, Braille alfabesi yoksa 
engelliye uygun değildir etiketi ya-
pıştırılmakta, bu durum çok duraklı 
asansörlerde EN-81-70 Standardı'na 
uygun üretimde butonyer kapağı-
nın gereksiz genişlemesine, maliyet 
artışına sebep olmaktadır. Oysaki 
buton kapağındaki işaretlemede 

font yüksekliğinin 15 mm, kabartma 
yüksekliğinin + 0.8 mm olması stan-
dartları karşılamaktadır. Ayrıca, bu-
ton kapağında Braille işaretlemeye 
gerek yoktur.

KAYNAKÇA

 1. EN 81-2: 8.2.2.3 Kenetleme tertibat-
ları.

 2. EN 81-20: 5.4.2.2.1 Yük taşıma asan-
sörleri, EN 81-2: 14.2.1.2 Kapılar 
açıkken seviyeleme, otomatik sevi-
yeleme ve kayma düzeltme.

 3. EN 81-20: 5.10.7.1 Aydınlatma ve 
soket çıkışları.

 4. EN 81-20:  5.2.5.7 Kabin çatısı üze-
rindeki sığınma alanları (boşlukları) 
ve kuyu üst boşluğundaki açıklıklar.

 5. EN 81-20: 5.10.1.2.2, EN 81-20:  
5.10.1.2.3 Temel koruma (doğrudan 
temasa karşı koruma).

 6. EN 81-70: Ek E, Dokunmayla hisse-
dilebilen şekiller ve semboller, gör-
me engelli alfabesi (Braille alfabesi). 
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GİRİŞ

“Tek adam rejimi” odaklı Anayasa 
değişikliği süreci, Türkiye ekono-
misinde ve özel olarak sanayisinde 
önemli bir durgunluğa hatta yer yer 
gerilemeye yol açmış bulunuyor. Ya-
sama ve denetim organı olarak par-
lamentonun güdükleştirilmesini ve 
yasama yetkisinin ağırlıkla Cumhur-
başkanının kontrolüne verilmesini,  
hatta Cumhurbaşkanına dilediğinde 

Meclis’i feshetme yetkisinin veril-
mesini; yargının yine Cumhurbaş-
kanının kontrolüne girmesini amaç-
layan Anayasa değişikliğinin önce 
TBMM’nin,  sonra halkoylaması süre-
ciyle, toplumun aylarca gündemin-
de ilk sırasıyı almasının, ekonomiye 
ağır bedelleri oldu.

Anayasa değişikliği gündemi, bu-
nun, politik ve jeopolitik düzeyde bi-
riktirdiği riskler, genelde ekonomiye, 

özel olarak da sanayiye kan kaybet-
tirdi.  Bu daralmayı, politik saiklerle 
kitlelere pek hissettirmek istemeyen 
AKP hükümetinin aldığı bazı parasal, 
vergisel ve yapay istihdam artırıcı 
önlemler ise sadece ağrı giderici ola-
rak kaldı ve sorunu yılın geri kalan 
aylarına ertelemekten başka bir işe 
yaramadı. 

Politik riskler, ekonomiye, özellikle sa-
nayiye ufuk açabilmiş değil. Bu, tüm 

Tarih Türkiye Brezilya G. Afrika Hindistan Meksika Rusya Endonezya

2016-7 252 300 258 51 146 230 169

2016-8 244 258 232 145 138 222 145

2016-9 245 261 245 135 152 207 144

2016 -10 247 263 248 136 150 223 150

2016-11 281 292 244 136 177 226 171

2016-12 277 284 221 136 159 188 161

2017 -1 273 251 207 136 167 178 151

2017-2 241 225 196 136 150 173 136

2017 -3 233 224 187 136 136 167 129

Kaynak: Reuters

Tablo 1. Yükselen Ülkelerde Risk Primi ve Sıralama
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ekonomik aktörleri olumsuz etkile-
yen bir iklim olarak hüküm sürüyor. 

RİSK SIRALAMASINDA TÜRKİYE

Çeşitli uluslararası medya ve kurum-
larca izlenen ülkelerin risk göster-
gelerinde Türkiye, uzun süre birinci 
sırada giden Brezilya’yı bile geride 
bırakarak yükselen ülkeler içinde 
riskte birinci sırada bulunuyor. 

Özellikle ABD’de Trump yönetiminin 
düşük performansının etkisiyle ser-
maye çıkışı azalıp riskler göreli azal-
sa da, Türkiye’nin risk primi, diğer 
yükselen ülkelere göre daha az dü-
şüyor ve sıralamada Türkiye ilk sırayı 
koruyor. 

Yüksek risk göstergeleri, özellik-
le Türkiye için yaşamsal önemi 
olan dış yatırım girişini azaltarak 
ekonominin,özellikle de sanayinin 
çarklarını yavaşlatmış durumda. 

Risk priminin yukarılarda seyretme-
sinde Türkiye’nin kendi iç ekono-
mik kırılganlıkları kadar, Temmuz 
2016’da tavan yapan ve o tarihten 
bu yana azalmayan politik ve jeopo-
litik riskler de etkili oluyor. 

15 Temmuz darbe girişimi ile tavan 

yapan riskler, devamında ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) ve Kanun 
Hükmünde Kararname(KHK)lerle 
yönetim biçimi, hem iç hem dış ak-
törleri olumsuz etkileyen sonuçlar 
yarattı. Buna, Anayasa değişikliği ile 
“Tek adam rejimi”ne geçiş girişimi de 
eklenince, ekonomi iyice olumsuz 
bir iklimin etkisi altına girdi. 

Bu olumsuzluk, son açıklanan bü-
yüme verilerinde de kendisini gös-
terdi. Milli gelirin belirlenmesinde 
izlenmeye başlanan yeni yöntemin 
kamuflajına rağmen,  ekonomide 
önemli daralmaların, hatta zaman 
zaman gerilemelerin yaşandığı göz-
leniyor.

2016 BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri 
takviminde belirttiği gibi, 31 Mart’ta 
Türkiye’nin son çeyrek, dolayısıyla 
2016 toplamı milli gelir verilerini 
açıkladı. Bundan 3 ay önce, üçüncü 
çeyrek büyüme verileri açıklandı-
ğında, benimsenen yeni yöntem ve 
ortaya çıkardığı “Şişirilmiş büyüme” 
iddiası, gerilimli bir tartışmaya yol 
açmıştı. Tartışma bu kez biraz daha 
alevlendi. 

AKP rejimine angaje değilse, iktisat-
çıların çoğu, verilerin güvenirliğine 
pek inanmıyor. Ülke milli gelirinin 
hesaplanış biçimini 2016 yılı ortasın-
da değiştirdiğini duyuran TÜİK, eski 
şablonla belirlediği 2015 milli geliri-
ni, yeni şablonla yüzde 20 artmış ve 
861 milyar dolar olarak açıklamıştı. 
TÜİK’e göre, 2016’da yerel para ile 
enflasyondan arınmış olarak ekono-
mi yüzde 2,9 büyüdü.  

TÜİK’in 2016 yılı ortasında uygula-
maya soktuğu yeni metodoloji ile 
hesaplanan milli gelir, eski seriye 
göre özellikle 2010 sonrasında dik-
kate değer bir artış realize etmiş gibi 
gösterildi. Öyle ki, 2010-2016 döne-
minin yıllık ortalama büyüme hızı 
yüzde 6,8’i bulmuş görünüyor. Bu, 
dünyada istikrarlı büyüme örneği ile 
ilk sırada olan Çin’in aynı dönem yıl-
lık ortalaması olan yüzde 8’lik büyü-
meden, sadece 1,2 puan geride bir 
performans olarak sunulmaktadır. 

Cari fiyatlarla milli gelir, 2016 dolar 
kuru ortalaması olan 3,04 TL’ye bö-
lündüğünde 857 milyar dolarlık bir 
milli gelire ulaşılıyor. Bu da dünya-
daki ilk 18 ülke içinde olmak demek. 
Kişi başına gelir, 2015’e göre, 207 

Eski Seri

Yeni Seri

Grafik 1. GSYİH’de Eski Seri ve Yeni Seriye Göre Büyüme (%)
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dolarlık bir düşüş yaşamış durumda, 
ama yine de 10 bin 807 dolarlık milli 
gelirden iktidar memnun! 

TÜİK, 2015’te yüzde 6,1 olarak ölçtü-
ğü büyümenin 2016’da yüzde 2,9’a 
indiğini bildirdi. Bu, tüm yöntemsel 
eleştiriler saklı kalmak üzere, büyü-
me hızının yarı yarıya azalması anla-
mına geliyor. Alt sektörler itibarıyla 
bakıldığında tarım ve hizmetlerde 
2016 yılında büyüme değil, küçülme 
yaşandığı görülüyor, Özellikle tarım-
daki küçülme yüzde 4’ün üstünde ve 
dikkat çekici. Aynı şekilde, turizmin 
de yer aldığı hizmetler sektöründeki 
küçülme önem taşıyor. 

TÜİK’e göre, 2016’da vites yükselten 
alt sektör inşaat oldu ve büyüme 
oranı yüzde 7,2’yi buldu. 

Sanayi ve imalat sanayisine gelince, 
ikisinde de 2015’e göre ivme kaybı 
var. Özellikle imalat sanayinde büyü-
me oranının bir yılda 2 puan düştü-
ğü gözleniyor. 

REVİZYONLARLA “İYİLEŞTİRME”

Yıllık GSYH artışında yüzde 2,9 ar-
tışın, geriye dönük revizyonlarla, 
“iyileştirmelerle” gerçekleşmesi bir 
başka önemli nokta. İkinci ve üçün-
cü çeyreğe ilişkin GSYH büyüklük-
leri önemli ölçüde revize edildi.  
TÜİK daha önce 2016 birinci çeyrek 
büyümesini yüzde 4,5 olarak açık-
lamıştı. Bu oranda bir değişiklik ol-
madı. Ancak ikinci çeyrek büyümesi 
yüzde 4,5'ten yüzde 5,3'e, üçüncü 
çeyrek oranı ise yüzde 1,8 küçül-

meden yüzde 1,3 küçülmeye revize 
edildi. 

Revizyonda alt sektörlere bakıldığın-
da sanayi ve ana gövde olarak imalat 
sanayisinde yukarı yönlü revizyon-
lar dikkat çekici. İmalat sanayisinde 
ikinci çeyrek büyümesi 1,3 puan ar-
tırılırken üçüncü çeyrekte ilan edilen 
yüzde 3,2 küçülme ise yüzde 2,6’ya 
kadar azaltılmış görünüyor.

GSYH'de ikinci ve üçüncü çeyrek 
büyüklükleri daha önce açıklanan 
düzeyde kalsaydı, yılın tümünde 
büyüme yüzde 2,9 değil, yüzde 2,5 
olacaktı.  

Dikkat çeken bir nokta da hem 
yöntemsel özrü olan hem de reviz-
yonlarla “iyileştirilen” büyüme veri-
lerinin, referandum sürecinde pro-
paganda malzemesi yapılmasıydı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme 
verisini 16 Nisan referandumu için 
“Evet” propagandalarında kullan-
maktan geri kalmadı. Şöyle diyordu 
2 Nisan tarihli miting konuşmasın-
da Cumhurbaşkanı; “Bakın Türkiye 
2016'da 2,9 büyüdü... Hani şu be-
nim fırça attığım anlı şanlı ekonomi 
değerlendirme kuruluşları var ya, 
onların beklentilerinden bir puan 
üstünde çıktı... Bu demektir ki yine 
ters köşe oldular. Unutmasınlar ki bu 
millet penaltıyı iyi atar." 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 
yaptığı değerlendirmede, ekonomi-
nin resesyona girmemiş olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiriyor 
ve şöyle diyordu:  “ […] Bu şoklara 
rağmen Türkiye ekonomisi büyü-
meye devam etmiştir. Hain darbe 
girişimi şokunu ekonomimiz çabuk 
atlatmış ve teknik olarak resesyona 
girmemiştir.” Şimşek, ekonominin 16 
Nisan’da referandumdan Evet çık-

Grafik 2. Çin H.C. ve Türkiye (Yeni Seri) Büyüme Oranları (2010-2016, %)

Kaynak: IMF ve TÜİK

Grafik 3. GSYİH’nin Dolarla İfadesi: Eski Seri ve Yeni Seri Farkı (Milyar $)
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ması ile daha çok büyüyeceğini öne 
sürüyordu.

2016’NIN İKİNCİ YARISI: DÜŞÜŞ

Analizlerde ihmal edilen önemli bir 
nokta ise 2016’nın farklı iki yarıyıldan 
oluşması. Özellikle 15 Temmuz darbe 
girişiminin Türkiye’nin tüm risklerini 
yükselterek sermaye çıkışına yol aç-
ması, derecelendirme kuruluşların-
dan negatif not alması, bunun etki-
siyle doların TL karşısında diğer yerel 
paralardan daha fazla değerlenmesi 
ve bütün bunların üretimi negatif et-
kilemesi, yılın ilk yarısından farklı bir 
iklimde yaşanmasına yol açtı.  

Nitekim yüzde 2,9 büyüdüğü bildiri-
len 2016, ilk yarı ve ikinci yarı olarak 

ayrıştırıp bakıldığında, ilk yarı büyü-
mesinin yüzde 4,9 olmasına karşın 
temmuz-aralık dönemini oluşturan 
ikinci yarıda büyümenin 2015’in 
ikinci yarısına göre ancak yüzde 1,1 
arttığı görülmektedir. 

2016’nın ikinci yarısında tarımın, ilk 
yarıdaki gibi yüzde 4 dolayında kü-
çüldüğü görülürken sanayi ve imalat 
sanayisinde ilk yarıda yaşanan yüzde 
7 büyüme temposunun ikinci yarıda 
hızla düştüğü gözleniyor. İkinci ya-
rıda sanayideki büyüme yüzde 2,2’ 
de kalırken imalat sanayisinin büyü-
mesinin de yüzde 1,1’e kadar indiği 
anlaşılıyor. Aynı durum inşaattaki 
hızlı tempo kaybı için de geçerlidir. 
Hizmetlerde ise ilk yarıdaki pozi-

tif gidişin ikinci yarıda –turizmdeki 
gerilemenin de etkisiyle-  negatife 
döndüğü anlaşılmaktadır. 

Bu veriler de Türkiye’nin Temmuz 
2016’da farklı bir politik iklimin etki-
si altında farklı bir ekonomik iklime 
girme durumunda kaldığını göster-
mektedir. Bunun OHAL, KHK döne-
mi olduğu, özellikle Tek adam rejimi 
hazırlıklarının yarattığı iklim olduğu 
açıktır. 

2016 Temmuz’da başlayan bunaltıcı 
politik iklimin hem iç talepte hem 
de yatırımlarda negatif etkisi ise har-
camalara göre GSYİH verilerinden 
izlenmektedir. Yarıyıllar itibariyle ba-
kıldığında, 2016’nın ilk yarısında yüz-
de 2,5 artış gösteren özel tüketim 
harcamaları, ikinci yarıda 2,1 puan 
artışta kalmıştır. Özel tüketimde ya-
şanan ciddi yavaşlamanın, asgari 
ücretin 2015 Kasım seçim vaadinin 
etkisiyle 1300 TL’ye çıkarılmasına, 
yüzde 22,8’lik nominal artışa rağ-
men, yaşanması dikkat çekicidir. Bu 
artış olmasaydı tüketimde hiç artış 
olmayabilirdi de.  

Devletin tüketim harcamalarındaki 
büyümenin ise ikinci yarıda önemli 

Grafik 4. Eski ve Yeni Seriye Göre Kişi Başına Gelir ($)

2015 

(Yıllık)

2016 2016 

(Yıllık)I II III IV

Tarım 9,1 -4,3 -4,0 -6,5 1,3 -4,1

Sanayi 5,0 8,1 6,0 -0,8 5,0 4,5

İmalat Sanayi 5,9 7,7 6,3 -2,6 4,4 3,9

İnşaat 4,9 5,4 16,0 4,0 3,7 7,2

Hizmetler 5,6 2,0 0,5 -7,4 1,8 2,5

Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla 6,1 4,5 5,3 -1,3 3,5 2,9

Tablo 2. Üretime Göre GSYİH ve Sanayide Büyüme (Çeyrek Yıllar, %)
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bir ivme kaybettiği, yüzde 13’ler-
den yüzde 3’lere kadar gerilediği 
görülmektedir. Daha dikkat çeken, 
yatırımlardaki düşüştür. Yatırımlarda 
büyüme hızı yılın ilk yarısında yüzde 
5’i geçerken ikinci yarıda yüzde 1,3’e 
kadar düşmüştür. 

Bu veriler, hem üretim hem harcama 
optiğinden bakıldığında, 2016 Tem-
muz sonrası ekonominin farklı bir 
politik ve ekonomik patikaya geçiş 
yaptığını ve bu patikada ilerlemenin 
oldukça zorlaştığını göstermektedir.

Hızla artan risk primi ile birlikte, aza-
lan yabancı yatırımcı girişi, yükselen 
dolar/TL paritesi, belirsizliklerden 
dolayı ertelenen iç talep ve dış tale-
bin büyümeye hiç katkı koymaması, 
bunların üstüne yatırım niyetlerinin 
de ertelenmesi, ikinci yarıda büyü-
menin yüzde 1’de kalması sonucunu 
doğurmuş görünmektedir. 

DIŞ SERMAYE GİRİŞİ, $/TL VE 

BÜYÜME 

2016 yılı, bir bütün olarak değil de iki 
yarıyıl olarak alıp analiz edildiğinde, 
ilk yarının yüzde 5’e yaklaşan büyü-
mesine karşılık ikinci yarının büyü-
mesinin yüzde 1’de kalmasında, dış 
sermaye akımındaki radikal değişikli-
ğin etkili olduğu da gözlenmektedir. 

Tablo 3. Revizyonlar Sonrası Büyümede Yukarı Yönelim (Çeyrek Yıllar, %)

I II III IV Yıllık

GSYİH

Rev. Önce 4,5 4,5 -1,8

Sonra 4,5 5,3 -1,3 3,5 2,9

Sanayi

Rev. Önce 8,3 4,9 -1,4

Sonra 8,1 6,0 -0,8 5,0 4,5

İmalat Sanayi

Rev. Önce 7,9 5,0 -3,2  

Sonra 7,7 6,3 -2,6 4,4 3,9

İnşaat

Rev. Önce 5,1 15,7 1,4   

Sonra 5,4 16,0 4,0 3,7 7,2

Tarım

Rev. Önce -5,6 -5,6 -7,7   

Sonra -4,3 -4,0 -6,5 1,3 -4,1

Hizmetler

Rev. Önce 1,3 -0,8 -8,4   

Sonra 2,0 0,5 -7,4 1,8 -0,8

2015-I 2015-II 2016-I 2016-II

Tarım 8,0 9,5 -4,1 -4,1

Sanayi 3,1 6,8 7,0 2,2

İmalat Sanayi 4,2 7,4 6,9 1,1

İnşaat 3,8 5,8 11,1 3,8

Hizmetler 7,6 5,7 1,2 -2,7

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 5,4 6,6 4,9 1,1

Tablo 4. Yarı Yıllar İtibarıyla Büyüme (2015-2016, %)  

Şekil 5. İmalat Sanayisi ve GSYİH’de Büyüme (Yarı Yıllar: 2015-2016, %)

2015-I 2015-II 2016-I 2016-II

Özel 
Hanehalkı 
Tüketimi

6,6 4,6 2,5 2,1

Devletin 
Tüketimi

1,1 6,7 12,6 2,9

Yatırımlar 8,6 9,8 5,1 1,3

GSYİH 5,4 6,6 4,9 1,1

Tablo 5. Harcamalara Göre Büyümede İki Yarı Yıllar (2015-2016 ,%)
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2016’nın ilk yarısında 25,5 milyar 
dolarlık dış sermaye girişinin yanın-
da 2 milyar dolara yakın da kaynağı 
belirsiz(net hata noksan) sermaye 
girişi olmuş ve bu 27,4 milyar dolar-
lık girişin etkiyle ilk yarının ortalama 
dolar kuru 2,92 TL olmuştur. Bu rüz-
garların etkisiyle ilk yarıdaki büyüme 
yüzde 4,9 olarak gerçeklemiştir.

2016’nın ikinci yarısında ise serma-
ye hareketlerindeki şemsiye ters 
dönmüştür. Temmuz-Aralık 2016’da 
sermaye girişi bir yana, 3,3 milyar 
dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır. 
Buna karşılık olağan dışı,  9,2 milyar 
dolarlık kaynağı belirsiz sermaye gi-
rişi olmuştur. Ancak bu sayede dolar 
fiyatının ikinci yarı ortalaması 3.13 
TL’de tutulmuş, yine de ilk yarı orta-
lamasının yüzde 7 üstüne çıkmıştır. 
Bu sermaye girişindeki gerileme bü-
yümeyi de etkilemiş ve ikinci yarının 
büyüme ortalaması yüzde 1’e kadar 
düşmüştür. 

SONUÇ 

2016’nın büyüme verileri 2017 için 
umut verici sayılmaz. Özellikle Tem-

muz ayında, darbe girişimi sonrası 
uygulanmaya başlanan OHAL uygu-
laması, Kanun Hükmünde Kararna-
melerle keyfiliğe varan düzenleme-
ler, bunların yarattığı hukuksuzluk, 
mülkiyet hakkına saldırı benzeri algı-
lar, ekonomide hem iç tüketimi hem 
yatırımları önemli ölçüde olumsuz 
etkiledi. Aynı atmosfer, derecelen-
dirme kuruluşlarına not kırdırtırken, 
dış kaynak girişini de negatife çevir-
di. Bunların sonucunda ise dolar,  TL 
karşısında hızla fiyatlandı ve bu du-
rum ekonomide artı bir kasılmaya ve 
içe kapanmaya neden oldu.  

Bütün bunların üstüne TBMM’ye 
getirilen Anayasa değişikliği ile to-
taliter bir rejim için düzenlemelere 
girişilmesi, tüm ekonomik aktörle-
ri “Bekle-gör” davranışına yöneltti. 
Özetle, 2016 ortasında tüm toplum 
ve ekonomi yeni bir iklimde nefes 
alıp vermeye başladı. Bu iklimin 
ekonominin de ihtiyacı olan öngö-
rülebilirlik, düşük risk, hukuk devle-
ti beklentilerini hızla zayıflattığı ve 
sonuçta çift haneli enflasyon, çift 
haneli işsizliği hızla tırmandırarak 

Grafik 6. Dış Sermaye Girişi, Büyüme ve $/TL: Yarı Yıllar İtibarıyla 2013-2016

Kaynak: TCMB Veri Tabanı, TÜİK

toplumda bölüşüm-iş kaygılarını ar-
tırdığı ortadadır. 

Türkiye ekonomisi, dünya ekonomi-
sinin rüzgarlarından tüm yükselen 
ülkeler gibi etkilenmekle birlikte, 
kendi iç risk kaynakları yüzünden 
daha olumsuz bir iklimde yön ara-
maktadır. Parlamenter sistemi, hu-
kuk devletini, yargı bağımsızlığını, 
özellikle yatırımcıların istediği mülki-
yet hakkına saygıyı tehdit altına alan 
“Tek adam rejimi” karşısında,  refe-
randumda “Hayır” oylarının galip çık-
ması, demokrasi beklentileri kadar, 
iş-aş beklentisi olanlara da normal-
leşme yönünde bir imkan sunacak, 
“bekle-gör”deki birçok karar gönül 
rahatlığıyla alınabilecektir. 

“Hayır’da birleşenlerin yeniden güç-
lü bir parlamento, yargı-yasama-yü-
rütme erkleri arasında denge üstün-
de mutabakat sağlayıp, bu yönde 
enerjilerini birleştirmeleri, ekonomik 
iklimde de havayı ısıtacak ve birçok 
riskin azalması ile birlikte iş-aş üret-
me yolunda istikrarlı, sürdürülebilir 
olumlu bir kulvara geçilebilecektir.
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1. GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalık-
ları konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde; iş kazası ve meslek 
hastalıklarına bağlı ölümler, sürekli iş göremezlikler, maddi ve manevi 
kayıplar konunun kamu düzeni ve toplum açısından önemini ortaya çı-
karmaktadır. Ülkelerin sanayileşme biçimleri, işletme şekilleri, denetim 
mekanizmaları, kaza istatistiklerinin araştırılma düzeyi ve iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) konusunda toplumlardaki farkındalığın yeterliliği gibi 
faktörlere bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısı ülkele-
re göre değişkenlik göstermektedir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2015 yılında yayımlamış 
olduğu sanayi kapasite raporlarına göre; sektörlerde yoğunlaşmanın 
daha çok düşük teknolojiye sahip girişimlerde devam ettiği, ileri tekno-
loji sınıflarına geçildikçe sanayi, kapasite raporu alma oranının düştüğü 
görülmektedir [1]. Ülkemizde sanayi, düşük teknolojili sınıfta yoğunlaş-
makta ve bu sınıftaki meslek grupları İSG açısından genellikle tehlikeli 
işler sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle, bu işletmelerde iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının görülme riski üst seviyelerdedir. Ülkemizde 
iş yerlerinde kabul edilebilir derecede olmayan riskleri önlemek için; 
işverenlerin uygun eğitim alması, İSG önlemlerini ve kontrollerini etkili 
bir şekilde uygulamaya koyması önem arz etmektedir.

6331 sayılı Kanu’na göre işyerlerinde İSG eğitimi, vakıflar, üniversiteler, 
kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile Bakanlık’ça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağ-
lık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından verilmesi zorunlu hale gel-
miştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ça-
lışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” ile eğitimlerin yürütülmesine yönelik şartlar belirlenmiştir. 
Çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenlik tehlikelerinin yarattığı risk-

1 Bu yazı, Mühendis ve Makina dergisinin 685. sayısında (Şubat 2017) makale olarak yayımlanmıştır. 

2 Kırıkkale Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale - bttldgn@gmail.com 

3 Kırıkkale Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale - cemreyalcinkaya@gmail.com
4 Kırıkkale Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale - mehmetgokberkbalci@gmail.com
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lerden korunmaları için gerekli eğitimlere tabi tutulmala-
rı hususu uluslararası hukukta da yer almaktadır. Avrupa 
Birliği’nde (AB) temel düzenlemelerden biri olan 89/391 
sayılı “Çerçeve Direktif” risklerin tespiti ve ortadan kaldırıl-
ması, işçilerin ve temsilcilerinin İSG faaliyetlerine katılımı-
nın sağlanması, bilgilendirilmeleri ve eğitimleri konusun-
da genel ilke ve yöntemleri belirlemektedir. 

Ülkemizde İSG kültürünün oluşturulmasında ve önleyici 
faaliyetler konusunda farkındalık yaratılmasında eğitimin 
rolü çok büyüktür. Eğitim eksikliğinden kaynaklanan hata-
lar neticesinde her yıl iş kazaları olmaktadır [2]. Bu bağlam-
da ülkemizde 04/04/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun’la, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin 
(ı) fıkrasında yasal düzenlemeye gidilerek, 20/6/2012 tarihli 
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş gü-
venliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakülteler-
de “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi zorunlu hale getirilmiştir. 
Böylece, İSG eğitimlerinin mühendislik-mimarlık fakültele-
rinde uzman akademisyenler tarafından verilerek öğrenci-
lerde İSG kültürü ve bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, ülkemizde yer alan mühendislik fakültele-
rindeki İSG müfredatları ve eğitim süreleri, diğer ülkeler-
deki İSG eğitim sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Üniversite-
lerimizdeki İSG öğretim sisteminin eksiklikleri saptanarak 
İSG alanında eğitim ile yeterlilik sağlanabilmesi için öne-
rilerde bulunulmuştur. Mühendislik fakültelerinin eğitim 
planlarına eklenecek İSG derslerinin içerikleri tartışılmıştır. 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2016 ve-
rilerine göre, Türkiye’de haftalık çalışma süresi ortalama 

46,7 saattir. Bu durumda insanlar yaşamlarının haftalık 
yaklaşık %28’ini çalışarak geçirmektedir. Yaşamın bu denli 
büyük bir kısmının iş hayatında geçtiği göz önünde bu-
lundurulursa, çalışma ortamındaki şartların insan sağlığı 
üzerindeki etkisinin önemli olduğu açığa çıkmaktadır [3].

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre; dün-
yadaki işgücü 2.8 milyardır. Bu işçilerin yılda 317 milyonu 
iş kazalarına uğrarken, 2.3 milyonu bu iş kazalarında ha-
yatını kaybetmektedir. Tüm bu ölümler ve sürekli iş göre-
mezlikler sonucunda ödenen maddi ve manevi tazminat-
lardan ve kaybedilen işgünlerinden dolayı ülkeler Gayri 
Safi Milli Hasıla (GSMH) bakımından %4 oranında zarara 
uğramaktadır [4-5]. 

İş sağlığı ve güvenliğinde, kayıplar yaşanmadan önlem-
lerin alınmasını sağlayan proaktif yaklaşım içeren uy-
gulamalar oldukça önemlidir. Bu uygulamaların temeli, 
risklerin ve tehlikelerin tespit edilmesine dayanmaktadır. 
Ancak dünyada ve ülkemizde; Tablo 1’den de anlaşıldığı 
üzere, tespit edilen meslek hastalığı sayısının beklenenin 
oldukça altında olması bu hastalıkların tespitinde  bü-
yük sorunlar yaşandığını ortaya koymaktadır [5]. Meslek 
hastalıkları, tümüyle önlenebilir olduğu halde tespit edil-
medikleri için hastalığın ilerlemesiyle birlikte kalıcı hasar 
bırakması sonucunda bireyler mesleklerini icra edemez 
duruma gelmektedirler.

İş sağlığı ve güvenliği; iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 
ortamı temin etmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konu-
sunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları 
mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken ted-
birleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluştura-
rak uygun davranış kazandırmayı amaçlamaktadır. 

İş kazalarına yol açan en önemli etkenin insan faktörü ol-
duğu göz önüne alınırsa, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin 
oldukça önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İSG; tam olarak 
bu noktada devreye giren ve insanların çalışma ortamında 
karşı karşıya kalacağı her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolo-
jik risk etmenlerini ortadan kaldırmanın yanı sıra, çalışan-
ların psikolojisinde önemli yere sahip psikososyal risk et-
menlerini de konu edinen, bir başka deyişle, insanda tam 
bir iyilik halinin oluşmasını sağlayan bir bilim olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu nedenle İSG yönetmeliklerine bir 
zorunluluk olarak değil, kişinin benliğinde özümsenmiş 
ve bunun sonucu olarak da toplumda kültür haline gelmiş 
bir yaşam biçimi olarak bakmak daha doğru olacaktır. 

Ülkeler

Çalışan Sayısına Göre 

Beklenen Meslek 

Hastalığı Sayıları

Tespit Edilen Meslek Hastalığı 

Sayıları

2008 2009 2010

İsveç 17.604 - 52.813 10272 8765 8953

Finlandiya 10.048 - 30.144 6330 6299 -

Norveç 9.772 - 29.316 2684 2382 2740

Letonya 4.476 - 13.428 2118 3128 3471

Almanya 152.492-130.000 13546 16657 -

Türkiye 43.000 - 130.000 539 429 433

Beyaz Rusya 17.780 - 53.344 150 169 104

Moldova 4.988 - 14.966 32 14 12

Tablo 1. WHO Verilerine Göre Beklenen (%0.4 - %0.12) ve Tespit Edilen Meslek 

Hastalığı Sayıları (2008-2010)
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Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine son on yıllık süreçte 
yatırım yapılıyor olması, İSG eğitimlerinin son birkaç yıllık 
süreçte lisans düzeyinde veriliyor olması ve eğitimlerin il-
kokul düzeyine indirilmesi için çalışmalara yeni yeni baş-
lanıyor olması, sosyolojik açıdan bakıldığında, toplum bi-
lincinin oluşması adına gerçekleşecek geri dönüşün uzun 
vade gerektirdiğini göstermektedir. İSG bilincini kısa 
vadede oluşturmak ve çalışma hayatında gerçekleşen iş 
kazalarını mümkün olduğunca en aza indirgemek adına 
mühendislik-mimarlık fakültelerinde hali hazırda verilen 
İSG derslerine fazlasıyla önem verilmesi gerekmektedir. 
Eğitimin önemi konusunda dikkat çeken bir diğer hu-
sus da Şekil 1’de görüldüğü üzere, eğitim seviyelerinin iş 
kazalarına etkileridir [6]. İş kazasına uğrayan çalışanların 
eğitim durumları incelendiğinde, yüksek öğrenimini ta-
mamlamış bireylerin iş kazalarına  uğrama oranının en 
düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ülkemizde İSG ala-
nında verilen eğitimlerin yeterli olmamasından ve lise altı 
veya lise dengi meslek okullarında İSG önlemleri hakkın-
da bilgiler aktarılmamasından dolayı bu oranın yüksek 
öğretim düzeyine kıyasla arttığı görülmektedir.

Toplumda İSG bilincinin oluşması adına tüm sektörlerde-
ki çalışanlara verilen eğitimlere; üniversitelerde, özellikle 
geleceğin binalarını, makinelerini, enerji kaynaklarını, 
kısaca, yaşamın temel unsurlarını oluşturacak yapı taşla-
rı ile ilgili eğitimlerin verildiği mimarlık-mühendislik fa-
kültelerindeki İSG derslerinde yapılacak iyileştirmeler ile 
katkı sağlamak gerekmektedir.

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, devlet ve 
vakıf üniversitelerinde yaklaşık 260 adet mühendislik-mi-
marlık fakültesi bulunmaktadır [7]. İş sağlığı ve güvenliği 

dersi yasal düzenlemeler ile 2014 yılından itibaren zo-
runlu hale getirilmiş olsa dahi üniversitelerin bazılarında 
İSG dersi halen bulunmamaktadır. Bulunan üniversiteler-
de ise dersin süresi, içeriği, verildiği dönem değişkenlik 
göstermekte ve dersler zorunlu veya seçmeli olarak ayrıl-
maktadır. 50 üniversitenin mühendislik-mimarlık fakülte-
lerindeki ders içerikleri kapsamında yapılan araştırmaya 
göre; Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi 
birçok üniversitede iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ge-
nellikle 3 veya 4. sınıfta aktarılmakla birlikte, Erciyes Üni-
versitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, 
ve Çukurova Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde ise 1 
ve/veya 2. sınıfta verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, 
İSG eğitimleri kapsamında verilen derslerin müfredatta 
yer alma biçimleri de değişkenlik arz eden bir diğer hu-
susdur. Örneğin; Fırat Üniversitesi’nde dersler “İş Hukuku” 
adı altında verilirken, Selçuk Üniversitesi’nde “İş Güvenliği 
ve Ergonomi”, İnönü Üniversitesi’nde “İş Sağlığı ve Güven-
liği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Temelleri” ile “Sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği”  
olarak verilmektedir. Ayrıca İSG derslerini Uludağ Üniver-
sitesinde 2. sınıfta zorunlu ders olarak “İş Sağlığı ve Gü-
venliği I-II”  3, 5 ve 6. yarıyıllarda ise seçmeli ders olarak “İş 
Güvenliği” adı altında görmek mümkündür.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için mühendislik-mimar-
lık fakültesinden mezun olma koşulu yoktur. Bu fakül-
telerin öğrencileri dışında, teknik öğretmen, fen ya da 
fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans me-
zunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güven-
liği programından mezun olanlar da iş güvenliği uzmanı 
olabilmektedir. Ancak, üniversitelerdeki İSG eğitimleri 
ile meslek hayatında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ola-
rak çalışabilmek mümkün değildir. Fakültelerde gerekli 
eğitimin alınıp İSG temel ilkelerinin öğrencilere benim-
setilmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından ku-
rulan müesseselerce 90 saat uzaktan, 90 saat yüz yüze 
ve 40 saat uygulamalı olmak üzere toplam 220 saatlik 
bir eğitim alınması gerekmektedir. Uygulamalı eğitimler, 
sertifika sınıfına bakılmaksızın en az bir iş güvenliği uz-
manının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde 40 saatten 
az olmaması koşuluyla yapılmaktadır [8]. Teorik ve uygu-
lamalı eğitimin tamamlanmasından sonra uzman adayla-

%24%27

%17

%10

%22

Şekil 1. İş Kazası Geçiren Çalışanların Eğitim Durumlarının Oranları (2013)
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rına katılım belgesi verilmektedir. Daha sonra bu adaylar, 
Genel Müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerce 
hazırlanan sınava girmeye hak kazanırlar. Sınav; Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygu-
lanır. Sınavın en az %70’lik kısmında başarılı olan uzman 
adayları İSG sertifikası alabilmektedir. İş güvenliği uzman-
lığının ilk defa 4857 sayılı Kanun’la tanımlanmış olmasın-
dan dolayı, 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından ve-
rilen sertifikalar geçerli olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
kapsamının giderek genişlemesi ve değişmesi sebebiyle, 
iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olan uzmanların, 
belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla 
eğitim kurumları tarafından düzenlenen ve süresinin en 
az 30 saat olduğu yenileme eğitim programlarına katıl-
ması zorunludur. Ayrıca uzmanların; çok tehlikeli, tehlike-
li ve az tehlikeli olarak sınıflandırılan sektörlerde faaliyet 
gösterebilmeleri için Tablo 2’de belirtilen kriterleri sağla-
maları gerekmektedir.

Çalışma yaşamında kalitenin ve verimliliğin oluşturulma-
sında ve sürdürülmesinde eğitim ve korunma kültürü en 
temel öğe olmalıdır. Küçük yaşlardan itibaren İSG konu-
sunda eğitim ve duyarlılığın artırılması maksadıyla Avru-
pa Birliği’nde bütün gençlere en az 8’er saat İSG eğitimi 
verilmektedir [9]. AB ülkelerindeki üniversitelerde ise İSG 
öğretileri lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile 
benimsetilmektedir. İngiltere’de Kentucky University,  
University of Salford, ve University of Portmounth gibi 
birçok üniversitede yüksek lisans programları bulunmak-
tadır. Bu programlarda, Middlesex University’de “İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi” alanında; Greenwich 
University’de ise “İş Hijyeni” alanında spesifik eğitimler 
verilmektedir. Yüksek lisans programlarının yanı sıra, İSG 
konularını The University of Edinburgh’da lisans prog-
ramı içerisinde görmek mümkündür. Diğer AB ülkele-
rine bakacak olursak; Portekiz’de yer alan University of 
Porto’da “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Finlandiya’da University 

of Eastern Finland’da “İş Hijyeni” alanlarında doktora sevi-
yesinde eğitimler verilmektedir. İrlanda’da ise Türkiye’de-
ki sisteme benzer olarak National University of Ireland’da 
yer alan mühendislik ve mimarlık fakültelerinde “Güven-
lik ve Risk Yönetimi” ile “İş Güvenliği Mühendisliği ve 
Ergonomi,” University College Dublin’de “İşte Sağlık ve 
Güvenlik”  dersleri mevcuttur. Dersler 1 ve 2. sınıf öğren-
cileri için yarı zamanlı olarak 2 yıl, tam zamanlı olarak 1 
yıl sürmektedir ve öğrenciler, saha faaliyetlerinde de bu-
lundurulmaktadır. Almanya’da ise Ludwig Maximilians 
Universitat München, Dalhousie Universitat ve Bremen 
Universitat gibi çeşitli üniversitelerde benzer şekilde 
iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans ve lisans 
programları mevcutttur. Bunun yanı sıra Almanya’da İSG 
eğitimleri, yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları tarafından 
da düzenlenmektedir. Eğitimler üç modülden oluşup 
6 hafta sürmekte ve bu eğitimlerin 11 günü yüze yüze 
yapılmaktadır. Bu süreçte ara ödevler, sunumlar ve staj 
yapılarak adayın başarısı değerlendirilmektedir. Adaylar 
son modülde sektörlere yönelik özel konular üzerine ça-
lışmalarını tamamlamaktadır. Bu eğitimlere katılabilmek 
için usta, teknisyen veya mühendislik diplomalarına sa-
hip olmak gerekmektedir.

Ayrıca, Kuzey Ren Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 
350’ye yakın İSG uzmanı, araştırmacı ve akademisyen ile 
“COM-NET” ücretsiz portalında danışmalık yapmakta ve 
“Certified Occupational Safety Specialist (COSS)” sertifi-
kalandırması yapmaktadır. Bu kurum gibi birçok kamu ve 
özel sektör kuruluşları spesifik olarak İSG alanında sertifi-
kalandırma yapmaktadır. İşyeri hekimliğinde ise tıp eği-
timinin ardından, hekimler ile ilgili birlikler, sivil toplum 
örgütleri ve üniversitelerin katkısı ile hazırlanmış bir kitap 
temel alınarak aktarılan, altmışar saatlik üç modüllü eği-
tim ve yirmi dört aylık bir uzmanlık sürecinden geçmek 
gerekmektedir. Finlandiya’da da üniversite eğitimlerinin 
yanı sıra, “İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” tarafından 
düzenlenen dört haftalık bir eğitim programı ile sertifi-
kasyon işlemi yapılmaktadır. Bu eğitimlere katılmak için 
herhangi bir eğitim şartı aranmamaktadır. Üniversiteler, 
enstitüler, resmi ve tüzel kurumlar İSG üzerine çalışma ha-
yatına yönelik özel konularda eğitimler vermektedir.

ABD 1971 yılında 0SHA’nın (Occupational Safety and 
Health Administration) kurulması ile birlikte iş sağlığı ve 
güvenliğinin hızla ilerlemeye başladığı görülmektedir. 
ABD’de sektörler ülkemizdeki gibi çok tehlikeli, tehlikeli 
ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmamakla birlikte, işyerle-

Uzmanlık 

Seviyesi
Uzmanlık Kriterleri Sınav

Çalışabileceği 

Tehlike Sınıfı

C Sınıfı Eğitim + Az Tehlikeli

B Sınıfı

C sınıfı İSG uzmanı olarak en az 

3 yıl çalışma veya tezsiz yüksek 

lisans +

Az Tehlikeli, Tehlikeli

A Sınıfı

B sınıfı İSG uzmanı olarak en az 4 

yıl çalışma +
Tüm Tehlike Sınıfları

Tablo 2. Sektörlere Göre Uzmanlık Sınıfları ve Kriterleri
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rinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli istihdam etme 
zorunluluğu olmayıp, her işveren yasal yükümlülükleri 
doğrultusunda çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini 
sağlamakla görevlidir.

ABD’de ilkokuldan liseye kadar olan eğitim hayatında iş 
sağlığı ve güvenliği, farklı ders başlıkları altında verilerek 
öğrencilerde İSG kültürü oluşturulmaktadır. Örneğin ilko-
kullarda evdeki riskler ve tehlikeler ile ilgili bilgiler verile-
rek İSG bilinci sağlanmaktadır. Üniversitelerde ise önlisans 
ve lisans bazındaki İSG eğitimlerinin yanı sıra, bu alanda 
uzmanlaşmak isteyen bireyler için yüksek lisans ve dokto-
ra programları da bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki önde gelen üniversitelerden biri olan Harvard 
University’de Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) tarafından akredite edilmiş “Mesleki 
Yaralanmayı Önleme” ve “İş Hijyeni” gibi konular üzerine 
tam ve yarı zamanlı yüksek lisans programları bulunmak-
tadır. Johns Hopkins University’de ise işyerinde hastalık 
veya yaralanmaya neden olabilecek faktörlerin tanın-
ması, değerlendirilmesi ve kontrolüne ilişkin eğitimlerin 
verildiği “Mesleki ve Çevresel Hijyen”, “Mesleki Sakatlık 
Epidemiyolojisi ve Önleme” ve “Mesleki Maruziyet ve Du-
yarlılık Göstergeleri” programları gibi birçok spesifik konu 
ile sertifikasyon yapılmakta ve yüksek lisans, doktora dü-
zeyinde eğitimler ile bireylerin sektörlere özgü konularda 
faaliyet gösterebilmesi için zemin hazırlanmaktadır. OSHA 
kapsamında eğitimler veren Yale Üniversitesi de yaklaşık 
80 farklı konuda sertifikalı eğitimler vermektedir. Ayrıca, 
OSHA (Training Institute Education Center)  (Eğitim Ens-
titüsü Öğretim Merkezi) ile iş birliği içinde olan California 
Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörel bazda ihti-
yaç duyduğu birçok gereksinimi kurslar aracılığıyla sağla-
maktadır. Tüm bu programların yer aldığı üniversitelerden 
bazıları The Council for Higher Education Accreditation 
(Yüksek Öğrenim Akreditasyon Kurumu) veya The U.S. De-
partment of Education (Amerika Eğitim Bakanlığı) tarafın-
dan tanınan bir akreditasyona sahip kurumlardır. Akredite 
edilen programlar, Certified Safety Professional (Sertifikalı 
İş Güvenliği Profesyoneli) olarak adlandırılan en üst düzey 
iş sağlığı ve güvenliği sertifikasının alınması için gerekli bir 
husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra, iş güvenliği profesyoneli olmak için üni-
versitelerden İSG ile ilgili lisans, yüksek lisans, doktora vb. 
diplomaların alınması zorunlu değildir. Başka bölümler-
den mezun olanlar da İSG alanına entegre oldukları ve 
genel iş güvenliği, endüstriyel hijyen, çevre güvenliği, er-

gonomi, sistem güvenliği, risk yönetimi, kimyasal proses 
güvenliği gibi özel İSG alanlarında uzmanlaştıkları takdir-
de İSG profesyoneli olarak çalışabilmektedirler.

Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı (Certified Safety Professi-
onal/CSP), İSG alanındaki en temel bilgiyi ve deneyimi 
ölçmek amacıyla oluşturulmuş Sertifikalı İş güvenilği Uz-
manları Kurulu (Board of Certified Safety Professionals/
BCSP) tarafından verilen bir sertifikasyon sistemidir [10]. 
Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için, üniversite-
lerde herhangi bir alanda lisans seviyesinde veya İSG ile 
ilgili ön lisans seviyesinde eğitim almak gerekmektedir. 
Ancak, ön lisansda bu bölümlerden mezun olmuş kişi-
lerin, BCSP’nin minumum eğitim şartını sağlayabilmele-
ri için sömestr başına her biri 12 saat olmak üzere dört 
dersi güvenlik, sağlık veya çevre alanlarında almış olma-
sı gerekmektedir. Durumu bu şekilde olmayan ön lisans 
mezunlarının kabul edilmesi için akredite kurumlardan 
uygun eğitimler alarak açıklarını kapatmaları veya BCSP 
tarafından tanınan başka bir ön lisans/lisans programını 
tamamlamaları gerekmektedir. Şartlardan bir diğeri ise 
deneyimdir. BCSP; tam zamanlı çalışmayı haftada 35 saat, 
yarı zamanlı çalışmayı ise yılda 900 saat olarak tanımla-
maktadır ve bu çalışmalar sırasında çalışanların işlerinin 

Ön Lisans ve Lisans Bölümleri Puan

Mühendislik Bölümü Mezunları 30

Akredite Üniversitelerin İş Güvenliği, İş Sağlığı, Çevre ve Ergonomi 

Bölümlerinden Lisans Mezunları
48

Akredite Üniversitelerin İş Güvenliği, İş Sağlığı, Çevre ve Ergonomi Bölümle-

rinden Ön Lisans Mezunları
24

Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Bölümlerinden Lisans Mezunları 30

İşletme, Yönetim ve Hukukla İlgili Bölümlerden Lisans Mezunları 30

Güzel Sanatlar, Eğitim ve Sosyal Bilimlerle İlgili Bölümlerden (Psikoloji, Sosyo-

loji, İletişim, Şehir Planlama, Siyasal Bilimler vb.) Lisans Mezunları
18

Tablo 3. ABD Ön Lisans ve Lisans Programlarında CSP Puanları

Yüksek Lisans / Doktora Programları Puan

İSG ve Çevre ile İlgili Bölümlerde Yüksek Lisans Mezunları 12

İSG ve Çevre ile İlgili Bölümlerde Doktora Mezunları 24

Mühendislik, Tıp, Hemşirelik Yüksek Lisans Mezunları 8

Mühendislik, Tıp, Hemşirelik Doktora Mezunları 15

Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, İletişim vb. Dallarda ise Yüksek Lisans 

Mezunları
5

Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, İletişim vb. Dallarda Doktora Mezunları 9

Tablo 4. ABD Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında CSP Puanları
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en az %50’sini İSG üzerine yürütmesi zorunlu olduğunu 
vurgulamaktadır. Puanlamayla gerçekleşen bir sistem 
olan BCSP’de bireyler, 45 puana sahipse “Satfety Funda-
mentals Exam” (İş Güvenliği Temel Sınavı), 96 puana sa-
hipse “Comprehensive Practice Exam” (Çok Amaçlı Pratik 
Sınav)girmeye hak kazanırlar ve bu sınavlardan başarılı 
oldukları takdirde sertifikaya sahip olabilirler. Bireylerin 
eğitim programları ile kazanacakları puanlar Tablo 3 ve 
Tablo 4’te verilmektedir.

Akademik puan toplamasında lisans puanına ek olarak 
yalnızca yüksek lisans veya doktora programlarından biri-
nin puanı ilave edilmektedir. Örneğin, hem yüksek lisans 
hem de doktora yapan birey için, lisans ve doktora puan-
larının toplamı hesaplanmaktadır. Tam zamanlı olarak İSG 
alanında çalışmak ise aylık 1 puan getirmektedir. Ayrıca 
ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora mezunları, akredi-
te kurumlardan edinmiş oldukları sertifikalar ile ilave 12 
puan daha kazanabilmektedirler.

4. ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİMDE  İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 

Üniversitelerdeki iş sağlığı ve güvenliği ders müfredatları 
incelendiğinde, tüm yükseköğretim kurumları için stan-
dart bir uygulama sağlanmadığı görülmektedir. Üniver-
sitelerde birbirinden farklı ders içeriklerinin yer almasının 
temel nedeni, bu dersleri aktaran öğretim elemanlarının 
yetersiz olması ve toplumda İSG bilincinin tam olarak 
yerleşmemiş olmasıdır. Bu nedenle, yapılan çalışmada, 
üniversitelerde ortak bir müfredat belirlenmesi ve İSG ko-
nularının daha detaylı bir biçimde anlatılması hedeflen-
miştir. Ülkemizde  iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belge-
si almak isteyen yükseköğretim mezunları için hazırlanan 
İSG eğitim müfredatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı (ÇSGB) tarafından belirlenmiştir [6]. Bu müfredat belir-
lenirken Bakanlık tarafından birçok ülkede araştırma ya-
pılmış, üniversitelerden ve değişik kamu kuruluşlarından 
görüşler alınmıştır. Bu kapsamda, mühendislik fakültele-
rindeki İSG derslerinin en az iki yarıyıl zorunlu olarak ve-
rilmesi bütün konuların aktarılamayacağını göstermek-
tedir. ÇSGB tarafından belirlenen müfredatın tamamının 
verilmesi için İSG derslerinin dört döneme çıkarılması 
gerekmektedir. Çalışmada, mühendislik fakültelerinde 
verilecek dört dönemlik derslerin içeriği Bakanlık tarafın-
dan kabul edilen müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. 
Öğrencilerin 1 ve 2. sınıfta genel mühendislik eğitimlerini 
tamamladıktan sonra, 3 ve 4. sınıfta İSG derslerini alma-

ları öngörülmüştür. Ders içeriklerinde konuların birbiriyle 
ilişkisi dikkate alınarak sıralama yapılmıştır. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği I” ders kapsamında; Tablo 5’te be-
lirtilen konular ile öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğinin 
temel prensiplerini, güvenlik kültürünün faydalarını, bu 
kültürün oluşturulması ve sürdürülmesinin gerekliliği-
ni kavramaları adına temel İSG kavramları aktarılmaya 
başlanmalıdır. Güvenlik kültürü; emniyet veya güvenlik 
açısından risk oluşturabilecek uygulamaları ve davranış-
ları kapsayan konuların özümsenmesini ve yaşam biçimi 
haline getirilmesini temel alan bir anlayıştır. Bu sebeple, 
güvenlik kültürünün ana hedeflerinden biri olarak işlet-
melerdeki güvenlik ve sağlık yönetim sistemlei oldukça 
önemlidir. Devletin, işverenlerin ve çalışanların riskler, ka-
zalar ve hastalıklar hakkında aynı inanç ve fikirleri paylaş-
maları, İSG eğitimlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
bağlamda bir yaşam biçimi haline gelmiş olan güvenlik 
kültürü, bütün iş sağlığı ve güvenliği ders müfredatı içe-
risinde işlenmelidir. Ayrıca, istatistiki veriler ile dünyada 
ve Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının durumu hak-
kında bilgiler verilerek İSG ilkelerinin, risk değerlendirme 
metodlarının önemine vurgu yapılmalıdır. İSG mevzua-
tı, yönetim sistemleri ve İSG alanında  faaliyet gösteren 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış 
sözleşmeler doğrultusunda önleme ve koruma yöntem-
lerini öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bu konularla ilgili anla-
tılan derslerin teorik kısmının yanı sıra, atölye çalışmaları 
da yapılarak dersler daha etkin hale getirilmelidir. 

İSG temel konuları hakkında bilgi sahibi öğrencilerin 6. 
yarıyılda, Tablo 6’da içeriği verilen “İş Sağlığı ve Güvenliği 
II” kapsamında, çalışma ortamı koşullarının önemi, ortam 

İş Sağlığı ve Güvenliği - I

1 İş Sağılığı ve Güvenliği Tanımı

2 Güvenlik Kültürü

3 İş Hukuku

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

5 Risk Değerlendirme

6 İş Kazaları

7 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

8 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

9 Korunma Politikaları

10 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

11 Atölye Çalışmaları-I

Tablo 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Beşinci Yarıyıl Önerilen Ders İçeriği
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şartlarının optimum seviyede olabilmesi için gereken 
ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları 
hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. İşyerlerin-
de hijyen ölçüm metotları ve işyeri hekimi, iş hijyenisti 
veya diğer sağlık personeli ile ilişkisi dahilinde iş güven-
liği uzmanının iş hijyeni konusundaki sorumlulukları be-
nimsetilmelidir. İşyerlerinde sağlığı ve güvenliği olumsuz 
etkileyen risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
bu etmenlere karşı alınması gereken tedbirleri öğrenme-
leri sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra, önlemler alınmadığı 
veya yeterli olmadığı takdirde ya da kaçınılmaz olaylar sı-
rasında uygulayabilmeleri için ilkyardım ve acil müdahale 
konularında bilgiler verilmelidir. İşyerlerinde belirli aralık-
larla tatbikat yapılması gerekliliğinin önemi belirtilmeli 
ve Tablo 6’da gösterilen İSG konuları atölye çalışmaları ile 
desteklenmelidir.  

Mühendislik eğitiminin son sınıfında ise öğrenciler branş-
larına uygun bir biçimde İSG alanında Tablo 7 ve Tablo 
8’de belitilen teknik konulara yönlendirilmelidir. Böylece, 
öğrencilerin spesifik eğitimler ile makine ve çalışma or-
tamları üzerine daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlana-
rak, iş hayatında karşılaşacakları tehlikeleri belirlemeleri 
ve bu tehlikelere karşı gereken önlemleri alabilmeleri için 
uygun zemin hazırlanmış olacaktır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

orta ögretimin tüm kademelerinde kendi seviyeleri-
ne uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği dersleri veril-
melidir.

-

Tablo 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Altıncı Yarıyıl Önerilen Ders İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği - II

1 Meslek Hastalıkları

2 İş Hijyeni

3 Fiziksel Risk Etmenleri

4 Kimyasal Risk Etmenleri

5 Biyolojik Risk Etmenleri

6 Psikolojik Risk Etmenleri

7 İlk Yardım ve Kurtarma

8 Çalışma Ortamı Gözetimi

9 Acil Durum Planları

10 Kişisel Koruyucu Donanımlar

11 Ergonomi

12 Atölye Çalışmaları-ІІ

İş Sağlığı ve Güvenliği - III

1 İş Ekipmanlarının Tasarım ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 

2 İşyeri Bina Eklentilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

4 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

5 Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

7 Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

9 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

10 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Tablo 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Yedinci Yarıyıl Önerilen Ders İçeriği

Ders Öğrenim Çıktısı
Katkı 

Düzeyi

İSG Kültürü ve Bilinci Kazanılır. 4

İSG Temel Kavramlarına Hakim Olunur. 4

İş Kanunları ve İSG Mevzuatlarını Bilinir. 3

İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenler Analiz Edilebilir. 3

Risk Değerlendirme Metodlarını Uygulayabilir. 4

Risk Yönetim Faaliyetlerini Yürütebilir. 3

Kalite Güvence ve Standartları Hakkında Bilgi Sahibi Olunur. 4

Acil Durum Planı ve Arama-Kurtarma Faaliyetleri Hakkında Bilgi Edinilir. 4

Zayıf: 1  Orta: 2  İyi: 3  Çok İyi: 4

İş Sağlığı ve Güvenliği – IV

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller

2 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

4 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

5 Basınçlı Kaplarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

6 İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

7 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

8 Atölyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

9 Yangın

10 Ağır ve Tehlikeli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Tablo 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Sekizinci Yarıyıl Önerilen Ders İçeriği

Tablo 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Öğrenim Çıktısı ve Katkı Düzeyi
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venliği dersleri dört döneme çıkartılarak derslerin 
içeriklerini genişletilmelidir. 

ile desteklenerek iş hayatına yönelik olarak ögren-
cilerin yetilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. İş 
sağlığı güvenliği dersleri de bu kapsamda atölye fa-
aliyetleri ile birlikte yürütülerek çalışma ortamlarında 
tecrübeye sahip bireyler yetiştirilmelidir.

-
lan uygulamaların incelenmesi için öğrenciler teşvik 
edilmelidir. 

karşıya kalacağı tehlikeleri her açıdan görebilmele-
ri ve olası riskleri ortadan kaldırmak adına alacakları 
tedbirleri optimum düzeyde gerçekleştirebilmeleri 
için, ders içerikleri branşlara göre ayrılmalı ve konula-
rın detaylı bir şekilde aktarılması sağlanmalıdır. 

konularında revize yapılarak, ülkemizde büyük açık-
ların bulunduğu iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları-
nın tasarımı ve üretimi konularında ögrenciler teşvik 
edilmelidir.

aktarılabilmesi için, ögretim elemanları belirli kriter-
ler doğrultusunda seçilmelidir. Bu kriterler YÖK ve 
ÇSGB’nin ortak çalışması ile belirlenmeli ve ihtiyaç 
duyulması halinde öğretim elemanlarına da gerekli 
eğitimler verilerek sertifikasyon sistemi ile yeterlilik-
leri belgelendirilmelidir. 

-
de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri mühendislik fa-
kültelerinde bir anabilim dalı olarak okutulmaktadır. 
Ülkemizde de “İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisliği” 
bölümü açılmalıdır.

Sağlığı” prensibi gözetilerek oluşturulmasına dikkat 
edilmelidir.

-
reylere de önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle, 
alınan eğitimler neticesinde iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü ile yetişmiş mühendisler edindikleri bilgileri 
kariyer alanlarında uygulamaya geçirerek, iş sağlı-
ğı ve güvenliğini kağıt üzerinde kalmaktan çıkartıp 
daha aktif hale getirmeli ve sahalarda sıkı denetim 
mekanizmaları oluşturulmalıdır.
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1. GİRİŞ

Geleneksel iklimlendirme sistemleri birincil 
enerji kaynaklarından gelen yüksek miktarda 
kaliteli elektrik gerektirir. Fakat, CFC içerme-
yen soğutma sıvıları kullanılmasına rağmen 
enerji tüketimi ve kirlilik seviyeleri artmakta-
dır. Sera gazları hala atmosfer için bir tehdit 
oluşturduğundan, bu konuya ekolojik bir 
bakış açısının getirilmesi gereklidir. Aslında, 
pek çok bina için soğutma gerekliliğinin en 
yüksek olduğu yaz ayları aynı zamanda güneş 
enerjisinin en kolay kullanılabilir olduğu aylar 
olduğundan, soğutma amacıyla güneş enerji-
si kullanımı oldukça avantajlı bir hale gelmek-
tedir. Güneş enerjili soğutma hem ekonomik 
olarak hem de ekolojik bir enerji kaynağı 
olarak önemli faydalar sağlamaktadır. Termal 
enerji ile çalışan soğutma sistemleri, ısıyı ha-

ENTEGRE SERBEST SOĞUTMA VE 
GÜNEŞ ENERJİLİ TEK BASAMAKLI 
LİTYUM BROMÜR–SU SOĞURMALI 
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rekete geçirici bir kaynak olarak kullanarak soğutma sağ-
larlar. Bunun için gerekli olan ısı, ısıtma sistemlerinden, 
atık ısıdan veya güneş enerjisinden elde edilebilir. Güneş 
enerjisi soğurma soğutma sistemleri neredeyse bir asırdır 
araştırılmaktadır [14]. Bugüne kadar Avrupa’da yaklaşık 
100 adet güneş enerjili soğutma ve havalandırma sistemi 
kurulmuştur [9]. Bu sistemlerin potansiyel enerji tasarruf 
miktarları %30 ila %60 arasında değişmektedir; fakat ha-
lihazırdaki sistemler ile henüz bu potansiyel değerlere 
ulaşılamamıştır. Balaras ve arkadaşlarının [2]. verdiği bil-
gilere göre, günümüzde Avrupa’da 54 adet güneş enerjili 
soğutma projesi aktif olarak çalışmakta ve bu sistemlerin 
33 adeti lityum bromür-su soğurma soğutucuları kullan-
maktadır. Bu çalışmamızda konu aldığımız tesis de bun-
lardan biridir. Çalışmamızda, özellikle soğutucu sıvı olarak 
su kullanan güneş enerjili soğurma soğutucu sistemlerine 
odaklanılmıştır. 

Tek kademeli lityum bromür-su (LiBr-H2O) tipi soğutucu-
lar, düşük sıcaklıklarda çalışabilmeleri açısından güneş 
enerjili soğutma sistemlerinde en çok kullanılan soğut-
ma sistemleridir. Bu sistemler pek çok çalışmaya konu 
olmuş ve çalışmamızda incelediğimiz pilot proje gibi pek 
çok projede kullanılmıştır.  Ward ve Löf'e [20] göre, güneş 
enerjisi ile çalışan ve bir binada hem ısıtma hem de soğut-
ma işlevlerini yerine getiren ilk entegre sistem Colorado 
State Üniversitesi'nde tasarlanarak üniversite içerisindeki 
bir binaya kurulmuştur. Güneş enerjisi ile ısıtılan sıvı hem 
bina içerisinde dolaşan havaya hem de lityum bromür 
soğuruculu klimalara ısı sağlar. Bu sistem ile ısıtma ve so-
ğutma için kullanılacak enerjinin üçte ikisinin güneş ener-
jisinden karşılanması beklenmektedir. Ward ve arkadaşla-
rına [22] göre, 1 Temmuz 1974’te, Solar House I'de (Güneş 
Evi I) kurulan güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemi fa-
aliyete geçmiştir ve 1 Ağustos 1974 ile 13 Ocak 1975 ara-
sındaki dönemde ısıtma ve soğutma ihtiyacı için gerekli 
olan enerjinin yaklaşık %40’lık miktarı bu sistem ile karşı-
lanmıştır. Dahası, Ward ve arkadaşlarına [21] göre, yerleşik 
lityum bromür-su soğurmalı soğutucular ile birlikte soğuk 
depo kullanımı ile soğutma sisteminin çalışma verimi art-
makta ve soğutma sisteminin ortalama mevsimsel perfor-
mans katsayısını önemli derecede yükseltmektedir. Pérez 
[14] raporunda, Sayigh ve Saada’nın [17] Riyad’ta (Suudi 
Arabistan) 12.31 kW soğutma (3.5 RT- Soğutma Tonu, 1 RT 
= 3.517 kW soğutma) kapasiteli güneş enerjili soğurmalı 
soğutucu sistemi kurduğunu belirtir. Bu sistemde, 56 m2 
toplam alana sahip düz kolektörler ve sistemi 15 saat bo-
yunca 17°C sıcaklıkta soğutma suyu ile besleyebilecek 24 

m3 kapasiteye sahip bir sıcak su deposu bulunmaktaydı. 
Hattem ve Dato [7], Ispra’da (İtalya) 4 kW soğutucu, 36 
m2 alana sahip düz tabaka kolektörler ve 0.3 ve 2 m3 ka-
pasiteli iki adet sıcak su deposu kullanarak bir soğutma 
sistemi kurmuştur. Kurulan bu sistemin COP (soğutucu 
performans katsayısı) değeri %0.54 ve genel sistem ve-
rimi %11 olarak rapor edilmiştir. Bong ve arkadaşları [4], 
Singapur’da 7 kW kapasiteli bir soğurmalı soğutucu tasar-
lamış, kurmuş ve işletmiştir. Bu sistem, 32 m2 toplam alana 
sahip olan ısı borulu kolektörler, yedek bir ısıtıcı, bir adet 
sıcak su tankı ve 17.5 kW kapasiteli soğutma kulesinden 
oluşmuştur. Raporda belirtildiğine göre, bu sistemin orta-
lama soğutma kapasitesi 4 kW, COP değeri 0.58 ve güneş 
enerjisinden yararlanma oranı %39 olarak ölçülmüştür. 
Sistemde ısıtma için kullanılan toplam enerji içerisinde 
güneş enerjisinden elde edilen ısıtma enerjisinin oranına, 
güneş enerjisinden yararlanma oranı (solar heat fraction) 
denir. Al-Karaghouli ve arkadaşları [1], zamanında en bü-
yük güneş enerjili soğutma sistemi olarak bilinen, Irak’taki 
Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (Solar Energy Research 
Center) işletme detaylarını bir rapor olarak sunmuştur. 
Bu sistemde her biri 211.02 kW (60-RT) soğutma kapasi-
teli 2 adet soğurmalı soğutucu, 1577 boru tipi kolektör, 
15 m3 kapasiteli iki adet termal depolama tankı ve farklı 
yedek sistemler ile birlikte 5 adet soğutma kulesi bulun-
maktaydı. Sonuçlara göre, günlük ortalama güneş enerjisi 
verimi %49, soğutucu COP değeri 0.618 ve güneş ener-
jisinden yararlanma oranı 0.604 idi. Yeung ve arkadaşları 
[23], Hong Kong Üniversitesi'nde 4.7 kW nominal kapa-
sitesi olan bir güneş enerjili soğurmalı soğutucu sistemi 
tasarlamış ve inşa etmiştir. Sistem, 38.2 m2 toplam alana 
sahip düz kolektörler, 2.75 m3 hacimli bir sıcak su depo-
lama tankı, bir soğutma kulesi ve diğer yardımcı ekip-
manlardan oluşuyordu. Bu sistem test sonuçlarına göre, 
kolektörlerin verimi %37.5, sistemin yıllık verimliliği %7.8 
ve ortalama güneş enerjisinden yararlanma oranı %55 
olarak ölçülmüştür. Meza ve arkadaşları [13], Capo Rojo, 
Porto Riko’da kurulan deneysel bir güneş enerjisi destek-
li sistemin performans parametrelerini yayımlamıştır. Bu 
sistem 35.17 kW (10-RT) gücünde bir soğurmalı soğutucu, 
113 m2 alana sahip seçkili yüzey düz plaka kolektörler (se-
lective surface flat plate collectors), 5.7 m3 hacme sahip 
sıcak su depolama tankı, 84 kW gücünde bir soğutma ku-
lesi ve diğer yardımcı elemanlardan oluşmuştur. Soğurma 
sistemi kolektör dizisinin toplam verimi %30.5, nominal 
soğutma kapasitesi COP değeri 0.63 olacak şekilde 25 
kW ve güneş enerjisinden yararlanma oranı ise %95 ola-
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rak ölçülmüştür. Best ve Ortega [3], 1983 ila 1986 yılları 
arasında gerçekleştirilen bir güneş enerjili soğutma proje 
sonuçlarını özetlemişlerdir. Bu sistem, 316 m2 alana sahip 
düz plakalı kolektörler, 30 m3 hacimli ısı depolama tankı, 
maksimum kapasitesi 90 kW olan bir LiBr-H2O soğurmalı 
soğutucu ve maksimum kapasitesi 200 kW olan bir soğut-
ma kulesinden oluşmuştur. Yapılan sistem modifikasyon-
ları sayesinde sistemin güneş enerjisinden yararlanma 
oranı %59’dan %75’e çıkmış, sıcak su sıcaklıkları 75 ila 95 
°C arasında iken, soğutma suyu sıcaklıkları 29 – 32 °C ara-
lıklarında iken ve soğutulmuş su sıcaklıkları ise 8 – 10 °C 
aralıklarında iken soğutucu verimi 0.53 ila 0.73 değerleri 
arasında ölçülmüştür. Li ve Sumathy [11], bölmeli bir sıcak 
su tankına sahip güneş enerjili klima sistemini test edip 
sonuçları yayımlamıştır. Bu sistemde 38 m2 alana sahip 
düz plakalı güneş kolektörleri, 4.7 kW soğutma kapasite-
li bir LiBr-H2O soğurmalı soğutucu ve 2.75 m3 kapasiteli 
iki bölmeli bir sıcak su depolama tankı bulunmaktaydı. 
Syed ve arkadaşları [19], Madrid’de tipik bir İspanyol evi-
ne kurulan, 35.17 kW (10-RT) nominal soğutma kapasiteli 
bir LiBr-H2O soğurmalı soğutucu, 49.9 m2 alana sahip düz 
plakalı güneş kolektörleri ve 2 m3 kapasiteye sahip sıcak 
su depolama tankına sahip olan bir sistemin performans 
sonuçlarını yayımlamıştır. Bu sisteme dahil olan güneş 
kolektörleri maksimum 10 kW soğutma kapasitesine 
göre tasarlandığı için, sistemdeki soğurmalı soğutucu 
maksimum 7.5 kW soğutma kapasitesine ulaşabilmiştir 
ve günlük ve toplam COP değerleri sırasıyla 0.42 ve 0.34 
olarak ölçülmüştür. Kim [10], Storkenmaier arkadaşlarının 
[18] 10 kW gücünde bir su soğutmalı soğurmalı soğutucu 
geliştikdiklerini ifade etmiştir.  Bu makine, 85 °C sıcaklıkta 
sıcak su ile beslendiği, 27 °C sıcaklıktaki soğutma suyu ile 
soğutulduğu takdirde 0.74 COP değeri ile 15 °C sıcaklıkta 
soğutulmuş su elde edebilmektedir. Soğutma kapasite-
si, sıcak su sıcaklığı 56 °C ile 105 °C arasında değişirken, 
nominal kapasitenin %40 ila %160 kapasitesine ulaşabil-
mektedir. Dahası, Kim'in [10] belirttiğine göre, Safarik ve 
arkadaşları [16], bir su soğutmalı soğurmalı soğutucunun 
performans verilerini yayımlamışlardır. Bu makine, 90 °C 
sıcaklıkta sıcak su ile beslendiği, 32 °C sıcaklıktaki soğut-
ma suyu ile soğutulduğu takdirde, 16 kW soğutma kapa-
sitesi ve 0.75 COP değeri ile 15 °C sıcaklıkta soğutulmuş 
su elde edebilmektedir. Zambrano ve arkadaşları [24], 
Seville’deki (İspanya) 35.17 kW (10-RT) nominal soğutma 
kapasiteli bir güneş enerjili soğurmalı soğutma tesisinin 
performans değerlerini yayımlamışlardır. Bu sistemde 

151 m2 alana sahip düz güneş kolektörleri, 2.5 m3 ha-
cimli bir sıcak su depolama tankı ve yedek bir gazlı ısıt-
ma sistemi bulunmaktadır. Mayıs ayı içerisindeki bir gün 
boyunca bu sistemin güneş enerjisi ve gaz kullanımı ve 
soğutucunun soğutma kapasitesi anlık olarak bir çizelge-
ye kaydedilmiştir, fakat uzun vadeli işletme hakkında bir 
bilgi yoktur.  Pongtornkulpanich ve arkadaşları [15], 2005 
yılında Tayland’da 35.17 kW (10-RT) soğutma kapasiteli 
bir güneş enerjili soğurmalı soğutma sistemini tasarlayıp 
inşa etmişlerdir. Bu sistemde 0.4 m3 kapasiteli bir sıcak su 
depolama tankı ve yıllık ortalama güneş enerjisinden ya-
rarlanma oranı %81 olan 72 m2 alana sahip vakum tüplü 
kolektörler kullanılmıştır.

Bazı güneş enerjili soğurmalı soğutucu projelerinde çift 
kademeli LiBr-H2O cihazları da kullanılmıştır. Yaklaşık 150 
°C sıcaklıkta tahrik sıcaklığı gerektirdikleri için genellikle 
bu tip sistemler için konsantre güneş kolektörleri kulla-
nılır. Kim'in [10] bildirdiğine göre, Lokurlu ve Müller [12], 
Türkiye’de parabolik oluk güneş kolektörlü ve yedek bir 
buhar kazanına sahip buhar tahrikli çift geçişli bir siste-
minin kurulduğundan bahsetmektedir. 180 m2 toplam 
alana sahip olan parabolik oluk güneş kolektörleri suyu 
180 °C sıcaklığa kadar ısıtmakta ve bu ısıtılan su ile elde 
edilen 144 °C sıcaklıkta buhar (4 bar) ile 110 kW kapasi-
teli bir çift geçişli LiBr-H2O soğutucusu beslenmektedir. 
Duff ve arkadaşlarına [5] göre, 1998’de yeni geliştirilen bir 
entegre CPC reflektörlü vakum tüplü güneş kolektörü ile 
kolektörlerden gelen 150 °C sıcaklıktaki su ile çalışabilecek 
şekilde modifiye edilmiş çift geçişli soğurmalı soğutucu, 
bina soğutma amaçlı olarak kurulmuştur. Toplamda 106.5 
m2 alana sahip olan kolektör dizisi 336 vakum tüpünden 
oluşmaktadır. İlk iki yıllık işletme süreci boyunca, günlük 
ortalama %50 güneş enerjisi toplama verimi ile anlık %60 
güneş enerjisi toplama verimlerine ulaşılmıştır. Günlük so-
ğutucu COP değeri olarak da 1.1 oranına ulaşılmıştır. 

Özetlersek, halihazırda dünya genelinde işletilmekte olan 
ve iklimlendirme amaçlı olarak kullanılan lityum bromür-
su soğurmalı soğutucular, farklı COP değerleri ile  %39 ila 
%95 arasındaki oranlarda güneş enerjisinden yararlanma 
oranına sahiptirler. Fakat, bildiğimiz kadarıyla, entegre 
olarak kombine edilmiş bir serbest soğutma ve güneş 
enerjili tek geçişli lityum bromür-su soğurmalı soğutma 
sistemi ile ilgili herhangi bir yayın yoktur. 

Bu çalışmada, serbest soğutma ve güneş enerjili tek ge-
çişli lityum bromür-su (LiBr-H2O) soğurmalı soğutma sis-
temin entegre olarak çalıştığı bir klima santralinin 5 yıllık 
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çalışma süresince yapılan performans değerlendirmesi 
sunulmuştur. Bu santral Oberhausen-Almanya’da bulu-
nan Fraunhofer Institute (UMSICHT) altyapısında entegre 
olarak çalışmaktadır. Bu santral 2002-2004 arasında, tipik 
Orta Avrupa iklim koşulları altında sadece güneş enerjisi 
ile çalışmıştır. 2005’ten günümüze kadar olan süre içeri-
sinde ise bu sistem Enstitü’nün ısıtma sistemine enteg-
re edilerek ısıtma mevsiminde ısıtma sistemine destek 
olarak kullanılmakta ve soğutma mevsiminde ise güneş 
kolektörlerinden elde edilen ısının soğutucu için yeterli 
gelmemesi halinde Enstitü'nün ısıtma sistemi (gaz kazanı 
ve mikro gaz türbini) destek olarak kullanılmaktadır. Bu 

santralde 35.17 kW (10-RT) kapasiteli soğurmalı soğutu-
cu, brüt alanı 108 m2 ve net alanı 72 m2 olan vakum tüplü 
kolektörler, 6.8 m3 kapasiteli bir sıcak su depolama tankı, 
1.5 m3 soğuk su depolama kapasitesi ve 134 kW gücünde 
bir soğutma kulesi bulunmaktadır. Bu klima santrali 270 
m2’lik bir alana hizmet vermektedir. 

2. SİSTEM TANIMI, ÖLÇÜLERİ, VERİ ELDE ETME VE 
İŞLEME SİSTEMİ

Oberhausen-Almanya’da -
te (UMSICHT) (51°280N enlem ve 6°510E boylam) 

Şekil 1. Soğutma Sisteminin Şeması (B, Depolama Tankı; HE, Isı Değiştirici ve P, Pompa anlamına gelmektedir.)

Devresi
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Enerji verimliliğini arttırma ve karbon ayak izini düşürme 
çabaları gittikçe artmakta iken serbest soğutmalı soğutu-
cuların popülerliği de gittikçe artmaktadır. Bu sistemin en 
önemli özelliği maliyetsiz şekilde elde edilen soğuk su ile 
yapılan serbest soğutmadır.

2.1 Güneş Enerjisi Kolektör Sistemi

Santralin birincil enerji kaynağı güneş enerjisidir. Bu ener-
ji, vakum tüplü kolektör serisi ile termal enerjiye çevril-
mekte ve Şekil 1’de görüldüğü gibi, sıcak su depolama 
tankına bağlı olan sıcak su devresi ile entegre olan devre-
de kullanılan su, ısı transfer aracı olarak kullanılmaktadır. 
Güneş enerji kolektörlerinin alanı 108 m2 brüt ve 72 m2 
net soğurma alanından oluşur ve 9 ayrı kolektör serisi içe-
risinde toplam 432 vakum tüpü bulunmaktadır. Bu sistem 
97/105 °C aralıklarında ve 50 kW (I = 1000 W/m2 için) ka-
pasitesiyle çalışmaktadır. Burada I, kolektör düzlemindeki 
güneş radyasyonunu temsil etmektedir. Kolektör alanı, 
yağmur suyu tahliyesi için 2° açıyla monte edilmiş ve ko-

lektörlerin kendisi çatı ile 30° açı yapacak şekilde monte 
edilmiştir. Yaz aylarında santral çalışmadığı zamanlarda 
fazla ısınmayı önlemek amacıyla, fazla ısının atılmasını 
sağlayan bir ısı değiştirici çatıya monte edilmiştir.

2.2 Soğurmalı Soğutucu

35.17 kW soğutma (10-RT) kapasiteli bir su beslemeli so-
ğutucu (WFC-10 RT), üretici verilerine göre 87 °C sıcaklık-
ta sıcak su ve 29.5 °C soğutma suyu çalışmakta ve 9 °C sı-
caklıkta soğuk su çıkışı ile 0.7 performans katsayısı (COP) 
ile çalışmaktadır. Tesisin soğutma ihtiyacı mayıs ayından 
eylül ayına kadar olan dönemi kapsamakta olup sonuçlar 
bölümünde gösterilmiştir. Oberhausen şehrinde yaş ter-
mometre sıcaklığı soğutma mevsiminde 15 °C ila 22 °C 
arasındadır. Bu yüzden, soğutma kulesi fabrika verilerin-
den daha düşük sıcaklıklarda soğuk su elde edebilmekte-
dir (24/31 °C). Dahası, güneş enerji kolektörleri nominal 
değerlerinden daha yüksek sıcaklıkta su elde edebilmek-
tedir. Böylelikle, soğutucu soğutma kapasitesi 0.75 COP 
değeri ile 58 kW değerine ulaşmaktadır. 

2.3 Soğutma Kulesi

Soğutma kulesi, soğutucu soğutma suyunun ısısını çevre 
ısısı ile aynı düzeye getirerek santralin serbest soğutma 
işlevini üstlenir. Soğutma kulesi Şekil 1’de gösterildiği 
gibi binanın çatısında bulunur. Yaş termometre sıcaklığı 
21 °C derece iken 24/31 °C rejiminde 134 kW kapasite ile 
çalışabilir.

2.4 Termal Tampon Sistemi

Termal tampon sistemi iki adet tanktan oluşmaktadır. Bi-
rincisi, Şekil 1’de B6 ile gösterilen, 6.8 m3 kapasiteli sıcak 
su depolama tankıdır. Bu tank hem sıcak su depolama 
hem de soğutucu jeneratörüne giden sıcak suyun ısısını 
sabit tutma amaçlı olarak kullanılır. Burada depolanan ısı 
hem güneş enerjisi sisteminden hem de Enstitü'nün ısıt-
ma sisteminden gelebilir. İkinci tank ise Şekil 1’de B1 ile 
gösterilen, 1.5 m3 kapasiteli soğuk su depolama tankıdır. 
Bu tank soğuk su depolama ve tampon görevi görmek-
tedir. Bu tankta depolanan soğuk su, soğutma kulesinde 
bulunan serbest soğutma ısı değiştiricisinden veya soğu-
tucu ünitesinin buharlaştırıcısından gelebilir.

2.5 Soğutma Yükü

Bu sistem ile yaklaşık 270 m2 civarında bir alan iklimlendi-
rilmektedir. Dağıtım ağı aracılığı ile laboratuvarlara %100 
temiz hava sağlayan merkezi bir klima santrali, ofislerdeki 
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hava soğutucuları ve Enstitü'nün merkezi bilgisayar labo-
ratuvarındaki konveksiyon radyatörleri beslenmektedir. 
Tüm yüklere soğuk su sağlayan bu dağıtım ağının toplam 
uzunluğu 390 metredir. 

2.6 Ölçümler, Veri Elde Etme ve İşleme Sistemi

Farklı su sayaçları ile santral içindeki 6 farklı noktadan 
debi ölçümü yapılmıştır. Güneş enerji devresi ve sıcak su 
devresi için ölçüm aralığı 0.2 ila 20 m3/saat olan Multi-jet 
kuru göstergeli sıcak su sayaçları, tekrar soğutma devresi 
ve soğutulmuş su devresi için ölçüm aralığı 0.45 ila 90 m3/
saat olan Woltmann su sayaçları, musluk suyu ve atık su 
için ölçüm aralığı 0.05 ila 5 m3/saat olan Multi-jet su sayaç-
ları kullanılmıştır. Sıcaklıklar koruma kılıflarında bulunan 
PT-1000 sensörleri ile ölçülmüştür. Bu sensörlerin sıcaklık 
aralıkları soğutulmuş su ve tekrar soğutulmuş su için 0-60 
°C, sıcak su için 0-150 °C ve güneş enerji devresi için 0-200 
°C olarak belirlenmiştir. Minimum sıcaklık ölçüm aralığı 
0.01 °C’dir. Kolektörlerin seviyesindeki güneş radyasyonu 
seviyesi ölçüm aralığı 0-1500 W/m2 olan ve çıkış sinyali 
standart 4–20 mA olan Tritec Spectrum Irradiation Sensor 
300 ile ölçülmüştür. Cihazların ölçüm hata aralıkları üretici 
verilerine göre %1 ila %5 aralığında değişmektedir. 

Şekil 1’de gösterildiği gibi, sıvıları pompalamak için farklı 
tipte pompalar kullanılmıştır. Ek olarak, debiyi kontrol et-
mek amacıyla santral kontrol sistemine bağlı akış kontrol 
vanaları kullanılmıştır. 

Sistemin tamamı bir Siemens S7-300 kontrolcüsü (CPU 
315DP) ile kombine olarak çalışan MS Windows 2000 yük-
lü bir PC ve Protoolpro© Realtime V6.0. görselleştirme ya-
zılımı ile otomatize edilmiş ve izlenmiştir. Ek olarak, Proto-
ol pro yazılımı ile veriler kaydedilmiştir. Sistem operatörü, 
sistemi, farklı otomasyon seviyelerinde çalıştırabilir veya 
sistem içerisindeki farklı donanımları tek tek veya birço-
ğunu el ile idare edebilmektedir. Santral işletme prose-
dürü sıralaması şöyledir: Eğer yeterli güneş radyasyonu 
mevcut ise otomasyon sistemi P8 pompasını çalıştırarak 
kolektörlere su pompalar. Güneş enerjisi panellerindeki 
suyun sıcaklığı sıcak su deposundaki suyun sıcaklığını 
geçince, sıcak su pompası P7 çalışmaya başlayarak sıcak 
su deposuna su pompalar. Sıcak su devresindeki ve sıcak 
su deposunun üst kısmındaki suyun sıcaklıkları sürekli 
olarak gözlemlenmektedir. Eğer bu sıcaklıklardan biri 82 
°C olarak belirlenen sıcaklığı geçer ise P6 jeneratör pom-
pası ve sıcak su besleme hattı üzerindeki kontrol vanala-
rı çalışır. Buna paralel olarak, bu sırada eğer soğutulmuş 

su ihtiyacı ortaya çıkar ise bu durumda soğutucu aktive 
edilir, buharlaştırıcı pompası P1 ve tekrar soğutma pom-
pası P2 çalıştırılır. Bu durumda, jeneratör pompası P6 ça-
lışmaya başlar ve jeneratöre giden sıcak su vanaları açılır. 
Sonra, soğurmalı soğutucu çalışmaya başlayarak soğuk 
su üretmeye başlar. Sistem çalışmaya başladıktan sonra 
soğutucunun soğuk su üretmeye başlaması arasındaki 
zaman yaklaşık 15 dakika kadardır. Bu süre eğer soğutucu 
uzun bir süredir çalışmıyorsa, uzayabilir (örneğin ilkbahar 
ve sonbahar ayalarındaki geçiş dönemleri ve kış sonrası 
dönemler). Soğutucu jeneratörüne giren suyun sıcaklığı, 
kristalleşmeyi önlemek ve pompa içerisindeki termosifon 
etkisini devam ettirecek enerjide olup olmadığını kontrol 
etmek amacıyla sürekli olarak ölçülmektedir. Eğer sıcak su 
depolama tankından sağlanan suyun sıcaklığı 78 °C altına 
düşer ise yedek ısıtma sistemi devreye girer. Soğutucuya 
giren sıcaklık buna rağmen 75 °C altına düşerse, soğutucu 
çalışmayı durdurur. Çalışma sırasında soğutucudan çıkan 
soğutulmuş suyun sıcaklığı, sistemin düzgün çalıştığını 
kontrol etmek amacıyla gözlemlenir. Kontrol sisteminin 
soğutma cihazını sürekli olarak istenen çalışma seviyesin-
de tutabilmesi için kontrol sisteminin cihaza giren suyun 
sıcaklığı sürekli olarak kontrol etmesi gereklidir. Soğutma 
kulesi çıkış su sıcaklığı istenen sıcaklık aralıklarında oldu-
ğu zamanlar serbest soğutma devreye girer. Bu durum-
da, kontrol sistemi tarafından Şekil 1’de görülen serbest 
soğutma ısı değiştiricisi ve P10 pompası devreye sokulur. 

3. PARAMETRELERİN SUNUMU

Sonuçlar, ölçülen verilerden basit bir veri indirgeme yön-
temi ile sunulur. Ekipmanların termal kapasitesi aşağıdaki 
gibi belirlenir:

 
(1)

Burada m, kg/s olarak kütlesel akış oranını; cp,  sabit ba-
sınç altında ısıyı kJ/(kg C) olarak ve T ise °C olarak sıcak-
lık farkını temsil etmektedir. Belli bir periyot aralığındaki 
enerji miktarı ise bu süre boyunca kapasitenin integrali 
alınarak belirlenir:

 
(2)

Burada t0 ve tf , başlangıç ve bitiş zamanlarını temsil et-
mektedir. Güneş kolektörlerinin verimi (η) aşağıdaki gibi 
hesaplanır:
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(3)

Burada Qgüneş,net, kolektörler tarafından suya aktarılan net 
termal gücü; I, kolektör seviyesindeki güneş radyasyo-
nunu ve Asoğurucu ise kolektör sahasının toplam soğurma 
alanını temsil etmektedir. Soğutucu pompalama gücü2 
dikkate alınmaz ise performans katsayısı (COP), buharlaş-
tırıcı soğutma kapasitesi QE’nin jeneratöre giren ısı mikta-
rı QG’ye olan oranı olarak aşağıdaki gibi ifade edilir:

             (4)

Santralin hedeflenen soğutma kapasitesini belirleyen 
kesin kolektör alanını (As) tekrar hesaplamak için, elde 
edilen veriler, Henning'in [18] verdiği formülde yerine 
konarak hesaplanır:

(5)

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Ağustos 2002 tarihindeki kurulumundan itibaren santral-
den çok büyük miktarlarda veri elde edilmiştir. Fakat bu-
rada bu verilerin hepsi verilemeyeceğinden dolayı, bu öl-
çümlerden alınan örnekler ve 5 yıllık süre içerisinde elde 
edilen verilerin ortalama değerleri kullanılmıştır. 

4.1 Serbest Soğutma Potansiyeli

Şekil 2’de, 2005 ve 2006 yılları arasında soğutma ayların-

da, serbest soğutma ile elde edilen soğutma enerjisinin 
toplam soğutma enerjisine oranının aylık ortalamaları 
görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, bu aylar süresince, 
çevresel havanın yaş termometre sıcaklığı ve kullanım için 
gerekli soğutulmuş su sıcaklığına bağlı olarak, santral ile 
önemli miktarlarda serbest soğutma enerjisi elde edile-
bilmiştir. Bazı aylarda serbest soğutma oranı %70’lere ula-
şabilmiştir. Bu oranlar aydan aya değişebildiği gibi yıldan 
yıla da değişmektedir. Şekilden görülebileceği gibi, her iki 
yılda da Temmuz ayında serbest soğutma oranı düşüktür. 
Ağustos 2002 ila Kasım 2007 yılları arasında soğutucu va-
sıtası ile sağlanan toplam soğutma enerji miktarı 31,365 
kWh iken serbest soğutma miktarı 10,299 kWh’tir. Serbest 
soğutma potansiyeli değerlendirildiğinde, 5 yıllık süre içe-
risinde toplam soğutma talebinin %25’inin serbest soğut-
ma ile karşılandığı görülür. Bu sonuçlar göstermektedir ki 
belirli iklimsel koşullar altında serbest soğutma için büyük 
bir kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyeli 
daha da arttırmak için, soğuk su, serbest soğutma ile ge-
celeri üretilebilir. Dahası, soğuk depolama kapasitesini art-
tırmak ve geceleri serbest soğutma ile elde edilen soğuk 
suyu depolama için kullanmak da dikkate alınması gere-
ken bir husustur. Özetle, çevresel olarak verimli sistemle-
rin toplam sistem tasarımlarına entegre edilmeleri gerçek-
ten gereklidir. Gerçek bir yeşil sistem sadece daha verimli 
bir soğutucu kullanımı ile elde edilemez; sistemin tüm 
elemanlarının çok daha az enerji gerektiren bileşenler ile 
değiştirilmesi gereklidir. Böyle bir sistem çok amaçlı olarak 
kullanılabilir. Örneğin soğutma kulesinin bazı elemanları 
farklı tasarımsal amaçlar için kullanılabilir. Bu hibrid tasa-
rım hâlihazırdaki sistemlere retrofit edildiğinde soğutma 
için kullanılan enerji miktarı %25 oranında düşürülebilir. 

Şekil 2. 2005 ve 2006 Yıllarının Soğutma Aylarında Serbest Soğutma ve Soğutucu ile Ortalama Olarak Aylık Elde Edilen Soğutma Enerjisi Oranları

Mayıs Haziran Temmuz   Ağustos         Eylül Mayıs Haziran Temmuz   Ağustos         Eylül
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Şekil 3. Yazın Güneşli Günlerde Meteorolojik Durumun Gösterimi: a) Anlık Güneş Radyasyonu, b) Çevresel Hava Kuru Termometre Sıcaklığı

4.2 Kolektör Performansı ve Güneş Enerjisinden 

Faydalanma Oranı

Vakum tüplü güneş enerjisi kolektörlerinin anlık perfor-
mans verileri açık ve güneşli günlerde yapılan ölçümler ile 
Şekil 3a ve Şekil 4’te gösterilmiştir. Verimlilik (g) karakte-
ristikleri, ASHRAE Standardı 93–77'ye [6] göre, (Tm-Tamb)/I 
formülünün fonksiyonu olarak çizilmesi ile belirlenmiştir. 
Sunulan veriler, öğleden 2 saat önce ve 2 saat sonrasında 
yapılan ölçümler ile elde edilmiştir (Güneş açısı normale 
en yakın iken). Burada Tm, kolektör içerisindeki suyun or-
talama sıcaklığı ve Tamb ise çevresel havanın kuru termo-
metre sıcaklığını gösterir (Şekil 3b). Seçilen güneş rad-
yasyonu değerleri önerilen standart değerlere yakındır. 

Şekil 4’te verilen sonuçlar kolektör alanının anlık ortalama 
verimlilik değerinin yaklaşık 0.63 olduğunu gösterir. Bu 
veri, üreticinin belirlediği performans verileri aralıkları içe-
risindedir (%61.1, güneş radyasyon değeri 900 W/m2 ve 
T = 105/98/25 °C iken). Vakum tüplü kolektörlerin yatay, 
30° açı ile yerleştirilmeleri bu sonuçları etkileyen önemli 
bir etmendir. Bu sistemin 51°28’ N enleminde bulunan 
bir şehirde bulunması gerçeği göz önüne alındığında, bu 
yerleştirilme açısının en optimal açı olmadığı anlaşılabilir. 
Dahası, görsel olarak yapılan incelemede, yanma sonrası 
oluşan gazlar ve diğer materyallerden oluşan kalıntıların 
tüpler üzerinde biriktiği anlaşılmıştır. Yağmur ile temizlen-
meyen bu birikintilerin de kolektörlerin performansını dü-
şürdüğü belirlenmiştir. 

Sistemin kullandığı toplam ısı enerjisi-
nin, güneşten elde edilen kısmına güneş 
enerjisinden yararlanma oranı (solar heat 
fraction) denir. Ağustos 2002’den Kasım 
2007’ye kadar olan süre boyunca, soğu-
tucunun kullandığı toplam güneş ener-
jisi miktarı 53,914 kWh ve soğutucunun 
kullandığı dış enerji (gaz enerjisi) mikta-
rı ise 35,249 kWh’tir. Bunların kullanılan 
toplam enerjiye göre oranları ise sırasıy-
la, %60 ve %40’tır. Şekil 5’te, 2005 yılının 
soğutma ayları için ortalama aylık güneş 
enerjisinden yararlanma oranı ve kolek-
tör alanı verimi verilmiştir. Şekilde görül-
mektedir ki, aylık ortalama güneş enerji-
sinden yaralanma oranı %31.1 ila %100 
arasında değişmekte ve 5 yıllık ortalama 
değer ise %60 olarak verilmektedir. Gü-

Şekil 4. Kolektör Alanı Anlık Verimi

a) b)
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neş enerjisinden yararlanma oranını etkileyen en önemli 
faktörler meteorolojik durum ve santralin günün hangi 
saatlerinde aktif olarak çalıştığıdır. Her iki faktör de gelen 
güneş radyasyonun miktarı üzerinde etkilidir. Ek olarak, 
Şekil 5’te, kolektör alanı aylık ortalama veriminin %34.1 
ile %41.8 arasında değiştiği ve 5 yıllık ortalama verimin 
ise %28.3 olduğu görülebilir. Kolektörlerin aylık ve yıllık 
ortalama verim değerleri kolektörlerdeki soğurucuların 
açılarının değiştirilmesi ile geliştirilebilir. Ayrıca, kolektör 
tüplerinin üzerinde biriken kirlerin her sene temizlenme-
si güneş enerji sisteminin toplam verimini arttırabilir.

4.3 

Anlık ölçümler de elde edilen sonuçlar, güneş enerjisi ile 
işletilen soğurmalı soğutucunun işletme karakteristikleri 
betimlemesi amacıyla Şekil 6’da özetlenmiştir. 

Şekilde, soğutucu jeneratörüne giden sıcak suyun ölçü-
len sıcaklığı (T_hw, G, in), soğurucu ve kondensere giren 
soğutma suyu sıcaklığı (T_coolant, in), buharlaştırıcıdan 
çıkan soğutulmuş su sıcaklığı (T_cold water to load), gü-
neş enerjisi ile soğutucuya sağlanan ısıtma gücü (Q_so-
lar), jeneratöre sağlanan toplam ısıtma gücü (Q_genera-
tor), günün saatinin bir fonksiyonu olarak soğutucunun 
ürettiği soğutma gücü (Q_chiller) verilmiştir. Şekil 6’da 
verilen sonuçlar, Şekil 3’te gösterilen güneşli ve bulutsuz 
bir havanın olduğu meteorolojik verilere göre hesaplan-
mıştır. Şekil 6a’da verilen sonuçlar, santralin sadece güneş 
enerjisi ile çalıştığı zamanlar içindir. Bu sonuçlar, santra-

lin Enstitü'nün ısıtma sistemine entegre 
edilmesinden önceki zamanları göster-
mektedir. Şekil 6a’da gösterildiği gibi 
soğutucu, saat 12:00 sıralarında sıcak su 
sıcaklığı 80 °C’yi geçtiği zaman çalışma-
ya başlamaktadır. O gün için soğutma 
suyu giriş sıcaklığı 25 °C civarında ve so-
ğutulmuş su çıkış sıcaklığı ise zamanla 
azalarak, sistem çalışmaya başladıktan 
yaklaşık 2 saat kadar sonra 9 °C’ye kadar 
düşmektedir. Soğutucu jeneratörüne 
sağlanan toplam enerji 153.9 kWh iken, 
toplam güneş enerjisi kazanımı 177 
kWh olmaktadır. Artan güneş enerjisi, 
daha sonraki gün kullanılmak üzere sı-
cak su tankında depolanmaktadır. Bah-
settiğimiz gün için, kolektör alanının 
ortalama verimi 0.4, toplam üretilen so-

ğutma enerjisi 99.6 kWh ve soğutucunun COP değeri 0.65 
olarak gerçekleşmiştir. Soğutucunun aktif olarak çalıştığı 
5 saat için, soğutucunun hesaplanan ortalama soğutma 
kapasitesi 20 kW olarak gerçekleşmiştir ve bu da fabrika 
verilerinin %57.1’ine denk gelmektedir. Şekil 6b’de veri-
len sonuçlar ise santralin 2005 yılında Enstitü'nün ısıtma 
sistemi ile entegre olduktan sonraki 8 saatlik örnek bir 
çalışma döngüsünü göstermektedir. Şekilden görülece-
ği üzere, soğutucunun nominal ortalama soğutma ka-
pasitesi 24.8 kW olarak gerçekleşmekte ve bu da fabrika 
verilerine göre belirlenen kapasitesinin %71’ine denk 
gelmektedir. Şekil 6b’de gösterilen günlük ortalama de-
ğerler şu şekilde belirlenir: Soğutucu jeneratörüne sağla-
nan toplam enerji miktarı 527.1 kWh, net güneş enerjisi 
kazanımı 213.7 kWh ve güneş enerjisinden faydalanma 
oranı %41, kolektör alanı ortalama verimi 0.481, toplam 
üretilen soğutma enerjisi 198 kWh ve soğutucu COP de-
ğeri 0.38’dir. Santralin bir gün boyunca aktif olarak çalış-
ma sonuçları Şekil 6c’de verilmiştir. Soğutucunun gün 
boyunca, 22 saatlik aktif çalışması sonucunda ortalama 
soğutma kapasitesi soğutma talebine bağlı olarak 26.1 
kW olarak ölçülmüştür ve bu da nominal kapasitesinin 
%74.4’üne tekabül eder. Fakat, bahsedilen gün için, soğu-
tucu jeneratörüne sağlanan toplam enerji miktarı 709.12 
kWh, net güneş enerji kazanımı 234.63 kWh, güneş ener-
jisinden faydalanma oranı 0.331, kolektör alanı ortalama 
verimi 0.492, üretilen toplam soğutma enerjisi 572.9 kWh 
ve soğutucu COP değeri 0.8 olarak ölçülmüştür. Şekil 
6d’de dış hava sıcaklığı 25 °C ve nemli bir havanın mev-

Şekil 5. Aylık Güneş Enerjisinden Yararlanma Oranının Toplam Isı Yüküne Göre  Ortalama Yüzdesi ve Soğutma 

Aylarında Kolektör Alan Verimi
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cut olduğu bir gün için santralin karakteristik sonuçları 
verilmiştir. Soğutucunun 18 saat aktif olarak çalışması 
sonucunda, soğutucu ortalama soğutma kapasitesi, no-
minal kapasitesinin %46.4’üne tekabül eden 16.23 kW 
seviyesinde ölçülmüştür. Aynı gün, soğutucu jeneratörü-
ne sağlanan toplam enerji miktarı 442.2 kWh, net güneş 
enerji kazanımı 163 kWh, güneş enerjisinden faydalanma 
oranı 0.368, kolektör alanı ortalama verimi 0.352, toplam 
üretilen soğutma enerjisi 292.2 kWh ve soğutucu COP 
değeri 0.661 olarak ölçülmüştür. Şekil 6’da görülen enerji 
kazanım miktarlarına (Şekil 6a hariç) bakıldığında, hem 
güneşli ve açık günler hem de bulutlu günler için anlık 
güneş radyasyonunun neredeyse eşit olduğu, günlük 
güneş enerjisinden faydalanma oranlarının 0.33 ila 041 
arasında değiştiği, kolektör alanı veriminin 0.352 ila 0.492 
değerlerinde ve soğutucu COP değerinin ise 0.37 ila 0.81 
arasında değiştiği gözlemlenmiştir.

Günlük soğutma enerjisi talebinin, soğutucu COP değeri-
ne olan etkisini açıklamak için, 3 yıl boyunca elde edilen 
sonuçlar Şekil 7’de toplu olarak gösterilmiştir. Şekil 6a’da, 

2004 yılında bir günlük işletme verilerini gösteren du-
rum, santralin enerji kaynağı olarak sadece güneş ener-
jisi kullanmasına bir örnek olması açısından seçilmiştir. 
Santralin kontrol sistemi, serbest soğutma yapılabildiği 
zaman, soğutucu yerine serbest soğutmaya öncelik ve-
rilmesi amacıyla programlanmıştır. Bu yüzden, Şekil 7’de 
gösterilen COP değerlerinin farklılaşması temel olarak 
soğutucunun fabrika çıkışı verilerine göre farklı şartlarda 
çalışması sonucu oluşmuştur. Kaydedilen santral verile-
rinden, soğutucunun COP değerinin, soğutma talebinin 
düşük olduğu günlerde daha düşük olmasının en önem-
li etkeninin, bu günlerde serbest soğutmanın daha çok 
kullanılabilmesi sonucu soğutucunun soğutma yükünün 
azalmasıdır. Şekil 7’den görüldüğü üzere, sıcak günlerde, 
soğutma talebi 600 kWh civarında iken ortalama soğu-
tucu COP değerleri, üreticinin verdiği nominal değerlere 
oldukça yakın olan 0.6-0.7 civarlarında olduğu görülmek-
tedir. Bu koşullar altında ve serbest soğutma yapılmadı-
ğında, soğutucu üreticinin sağladığı nominal COP değer-
lerine uygun olarak çalışmaktadır.

Şekil 6. Farklı Yıllarda ve Değişik Çalışma Koşullarında Santralin İşletme Karakteristikleri

a)

c)

b)

d)
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Santralin kolektör alan büyüklüğü, I =750 W/m2, orta-
lama kolektör verimi 0.45 ve COP değeri 0.7 olarak bu-
lunduğu coğrafi konum için daha önceden belirlenen 
değerlere göre tasarlanmıştır. Santralden elde edilen 
veriler ile tekrar yapılan hesaplamalar sonucu bulunan 
4.23 (m2/kWsoğuk) değeri, Kuzeybatı Almanya’da termal 
güç ile çalışan soğurmalı soğutucular için maksimum 
güneş enerjisinden faydalanma oranına ulaşabilmek 
için tavsiye edilen değerdir.

Ayrıca, 2002 Ağustos ile 2007 Kasım tarihleri arasında, gü-
neş enerjisi sisteminin Enstitü'nün ısıtma sistemine olan 
katkısının 8125 kWh olduğu da burada belirtilmelidir. 
Orta Avrupa iklim koşulları hem ısıtma hem de soğutma 
amacıyla güneş enerjisinin kullanımından fayda sağlaya-
bilecek bir yapıdadır. Enerji maliyetleri gittikçe artarken, 
güneş enerjisi sistemleri geleneksel sistemlere ciddi bir 
alternatif olabilmektedir. 

5. SONUÇ

Bu çalışmada, 5 yıllık bir süre boyunca aktif olarak faaliyet-
te olan, hem serbest soğutma sistemi hem de güneş ener-
jili tek geçişli lityum bromür–su soğurmalı soğutucu kul-
lanan bir entegre soğutma sisteminin performans analizi 
yapılmıştır. Bu santral, Oberhausen, Almanya’da bulunan 
Fraunhofer Institute UMSICHT’te Ağustos 2002 yılından 
beri iklimlendirme ve soğuk su üretimi yapmaktadır. Bu 

santral 2005 yılında, Enstitü'nün ısıtma sistemi ile enteg-
re bir hale getirilmiştir. Böylelikle, hem güneş enerjisi ile 
Enstitü'nün ısıtma sistemine katkıda bulunmakta hem de 
soğutma mevsiminde güneş enerjisinin soğutucuyu çalış-
tırmak için yetersiz kaldığı durumlarda sıcak su ihtiyacını 
Enstitü'nün ısıtma sisteminden temin edebilmektedir. Sis-
tem içerisinde 35.17 kW soğutma kapasitesine sahip so-
ğurmalı soğutucu (absorption chiller), 108 m2 brüt ve 72 
m2 net alana sahip vakum tüplü kolektörler, 6.8 m3 sıcak 
su depolama kapasitesi, 1.5 m3 soğuk su depolama kapa-
sitesi ve 134 kW kapasiteli soğutma kulesi bulunmaktadır. 
Bu sistem ile 270 m2 alan iklimlendirilmiştir. Bu çalışma ile 
elde edilen en önemli bulgular aşağıda özetlenmiştir:

Bazı soğutma aylarında serbest soğutma oranı 
%70’lere kadar çıkabilmektedir. Serbest soğutma ile 
santralin aktif olarak çalıştığı 5 yıllık süre boyunca so-
ğutma ihtiyacının %25’i karşılanmıştır. Bu da göster-
mektedir ki, çevresel açıdan gerçekten verimli olan 
çözümlerin genel sistem tasarımlarına entegre edil-
mesi oldukça faydalıdır. Bu çözüm ayrıca, ilk sistem 
kurulumunda gerekli olan ekipmanların daha düşük 
kapasiteli seçilmelerine olanak sağlamakla beraber, 
soğutma kulesi gibi bazı sistem elemanları da farklı 
tasarımsal işlevleri aynı anda yerine getirerek tasarruf 
edilmesini sağlamaktadır. 

Aylık ortalama güneş enerjisi kazanım oranları %31.1 
ila %100 arasında değişmekte ve 5 yılın ortalaması da 
%60 civarındadır. 

Şekil 7. Soğutucu Günlük Ortalama Performans Katsayısının (COP) Soğutma Enerjisi ile Olan Bağıntısı

Soğutucu Günlük Soğutma Enerjisi, kWh/Gün
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Anlık ortalama kolektör alanı verimi 0.63 olarak, aylık 
ortalama değerler ise %34.1 ila %41.8 arasındadır ve 
5 yılın ortalaması ise %28.3’tür.

Hem güneşli ve açık günler hem de bulutlu günler 
için anlık güneş radyasyonunun neredeyse eşit ol-
duğu, günlük güneş enerjisinden faydalanma oran-
larının 0.33 ila 041 arasında değiştiği, kolektör alanı 
veriminin 0.352 ila 0.492 değerlerinde ve soğutucu 
COP değerinin ise 0.37 ila 0.81 arasında değiştiği 
gözlemlenmiştir.

Santralden elde edilen veriler ile tekrar yapılan he-
saplamalar sonucu bulunan 4.23 (m2/kWsoğuk) değeri, 
Kuzeybatı Almanya’da termal güç ile çalışan soğur-
malı soğutucular için maksimum güneş enerjisinden 
faydalanma oranına ulaşabilmek için tavsiye edilen 
değerdir.

2002 Ağustos ile 2007 Kasım tarihleri arasında, güneş 
enerjisi sisteminin Enstitü'nün ısıtma sistemine olan 
katkısı 8125 kWh’tir.
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Dünyada sudan sonra en çok 
tüketilen bir gıda ve içecek 
maddesi olan çay, "Camel-

li Sinensis Kuntze" bitkisinin taze 
sürgünlerinin değişik yöntemlerle 
işlenmesi ile elde edilmektedir. Çin 
ve Hindistan'da 2700 yıldan beri ye-
tiştirilen çay bitkisi, Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon il-
lerini kapsayan asıl bölgede ve Gire-
sun ili ve Ordu ili Fatsa ilçesini kapsa-
yan ikincil bölgede, yaklaşık 200 km 
uzunluğundaki kıyı şeridinde,10-35 
km içerilere kadar uzanan kesimde, 
1000 metre yüksekliğe değin ulaşan 
yamaçlarda, ekonomik anlamda ye-
tiştirilmektedir.

Doğu Karadeniz'de ekili olduğu böl-
genin başlıca tarımsal geçim kayna-
ğı, en önemli istihdam alanı olan çay 
tarımından yaklaşık 1 milyon kişi ge-
çinmektedir.

766.533 dekar alanda 204.112 üreti-
cinin çay ürettiği Türkiye, çay tarım 
alanlarının genişliği bakımından 
üretici ülkeler arasında 6. sırada, 
kuru çay üretimi yönünden 5. sırada, 

yıllık kişi başına tüketim bakımından 
ise 4. sırada yer almaktadır.

Çay, Türk insanı için sabah kahval-
tılarından gece sohbetlerine kadar 
en çok tüketilen gıda maddelerin-
dendir. Damaklarımızı esir eden çay 
tutkusu, asırlar ötesine uzanan bir 
beslenme geleneği değildir. Tüketim 
amacıyla çayın dışardan getirtilmesi-
nin öyküsü 1600'lü yıllara dayansa da 
ülkemizde yerli üretime geçilmesi ve 
çay kullanımının yaygınlaşması 1923 
sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin ba-
şarısıdır.

5 Mayıs 1925 tarihinde Atatürk ta-
rafından Ankara'da kurulan ve Ata-
mızın vasiyeti sonucu 11 Haziran 
1937 yılında hazineye emanet edi-
len Atatürk Orman Çiftliği; Çağdaş 
Türkiye'nin emekle yeşertilebilece-
ğini, çağdaş üretim yöntemleriyle 
bozkırın bile en güzel ürünleri ve-
rebileceğini tüm dünyaya gösteren 
örnek bir projedir. Bozkırı cennete 
çevirenler, yeşil atıl alanları yeşil al-
tına, çayı işleyerek siyah altına dön-
dürdüler.

**

*  Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
** Ziraat Mühendisi, TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

B i r  B a ş a r ı  Ö y k ü s ü *

Dünyanın tek doğal çayı olan ve "ye-
şil altın" olarak adlandırılan "çay"ın 
ülkemizdeki öyküsü, Cumhuriyeti 
kuranların ve geliştirenlerin inancı, 
ısrarı, başarma tutkusu, bilimsel ça-
lışmanın başarı öyküsü olduğu ka-
dar, Ziraat Mühendisliği mesleğinin-
de başarı öyküsüdür.

Doğu Karadeniz göç veriyordu. 20. 
yüzyılın ilk çeyreği erkekler gurbete 
gidiyor, gözü yaşlı analar, gözü yolda 
gencecik gelinler, lastik ayakkabısı 
olmayan çocuklarını doyurmaya ça-
lışıyorlardı.

“Birinci Paylaşım Savaşı” sonucu İm-
paratorluğun parçalanışının yarattığı 
otorite boşluğu, bölgeye eşkiya bas-
kısını getirmişti. Genç Cumhuriyete 
karşı oluşan gerici baş kaldırı hızla 
bastırılmıştı. Ekonomik zorluklar ve 
isyanların yarattığı güvensizlik orta-
mının giderilmesi, bölgede huzur ve 
güvenin sağlanması gerekiyordu.

Ankara'da 1921 yılı Nisan ayında 
Bakanlıklar temsilciliklerinin katıl-
dığı bir komisyon kuruldu. İktisat 
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Bakanlığı temsilcisi Ziraat Genel Mü-
dürü Zihni Derin, bölgenin huzura 
kavuşması için, öncelikle insanların 
geçimini sağlayacak iş ve çalışma 
koşullarının yaratılması gerektiğini 
söylüyordu.

Doğu Karadeniz'in "makus talihi"ni 
değiştirmeye yönelik önemli bir ge-
lişme, 1918 yılında Ali Rıza Erten'in 
Batum ve Kafkasya’daki incelemele-
ridir. Tarım Bakanlığı tarafından 1918 
yılında Batum ve çevresinin zirai ve 
iktisadi durumunu incelemek üzere 
görevlendirilen Halkalı Yüksek Zira-
at Okulu (Halkalı Ziraat Mektebi Ali-
si) öğretim üyelerinden eski Mardin 
Mebusu Ali Rıza Erten'in hazırlamış 
olduğu, savaş sonrası ortaya çıkan 
öncelikli olaylar nedeniyle dikkate 
alınamayan ve daha sonra "Şimali 
Şarki Anadolu ve Kafkasya'da Tetki-
katı Ziraiye" adıyla hükümet tarafın-
dan kitap olarak yayımlanan rapor; 
çayın Rize dolaylarında yetiştirilme-
sinin olanaklı olduğunu nedenleri ile 
birlikte açıklayan, o günkü İstanbul 
gümrüğüne dışalım yoluyla gelen 
çaylara da değinerek çayın Türki-
ye'deki geçmişini anlatan ilk bilimsel 
yapıttır. Ülkede çay yetiştirilmesi için 
fiili ve aktif bir çalışmaya girmeyip, 

yalnızca yazdığı raporla çay tarımına 
katkı sağlayan Ali Rıza Erten'in rapo-
runu Komisyonda gündeme getiren 
Zihni Derin, halka yeni geçim ola-
nakları bulabilmek amacıyla Rize ve 
çevresinde incelemelerde bulunmak 
üzere komisyonca görevlendirilir.

1880 yılında Muğla'da doğan Zih-
ni Derin, 1904'te Halkalı Yüksek 
Ziraat Okulu'nu bitirmiş, 1905'te 
Aydın'da Orman ve Maden Mua-
melat Katibi olarak devlet memur-
luğuna başlamış, Rodos'ta Akdeniz 
Adaları (Cezayir-i Bahr-i Sefit) İli Or-
man Müfettiş Katipliği'nde, Gediz 
ve Simav ilçeleri Orman Müfettiş 
Vekaleti'nde bulunduktan sonra, 
1907'de aynı ilçelerde orman mü-
fettişi olmuş, iki yıl sonra Akdeniz 
Adaları İli Orman Müfettişliği'ne 
atanmıştır. 1909'dan 1912'ye kadar 
Selanik Ziraat Mektebi'nde kimya, 
ziraat sanaatları ve jeoloji öğretmen-
liği yapmış, 1914'ten 1920'ye kadar 
Bursa'da Sultani Mektebi'nde (lise) 
ve Kız Öğretmen Okulu'nda tabi 
ilimler okutmuş ve Bursa Milli Eğitim 
Müdür vekilliği görevinde bulun-
muştur. 1920'de Yunanlıların işgalin-
den hemen önce Bursa'dan ayrılıp, 
karayoluyla Ankara'ya gelmiş, Milli 

Mücadele Hükümeti'nin kurduğu 
İktisat Bakanlığı'nda ilk Ziraat Umum 
Müdürü olmuş, 1924'e kadar bu gö-
revde kalmıştır. Bu görevdeyken bir 
heyetle birlikte Doğu Karadeniz il-
lerine gidişi, ileriki yıllarda çizeceği 
mücadeleli yolun ve "Çayın Babası" 
olarak adlandırılmasının başlangıcı 
olur.

Ziraat Umum Müdürü Zihni Bey, böl-
ge insanının yaklaşımından duydu-
ğu sevinci şöyle anlatır: 

"Ben Umum Müdürken Rize'de Ziraat 
Odası Reisinden şöyle bir mektup al-
mıştım. 'Siz burada bazı kalkınmalar 
yapacakmışsınız, bu arada çay yetiş-
tirilmesi üzerinde de durmanızı bil-
hassa rica ederim. Bahçemde bir çay 
fidanı var, Batum'dan getirttiğim bu 
topraklarda gayet iyi yetişiyor' diye 
bahsediyordu. Bu fikir çok hoşuma 
gitti. Rus Sefiri ahbabımdı. Rica ederek 
ondan çaya ait broşürler istedim. Sefir 
memnuniyetle bana birkaç kitap ver-
di. Bu arada Batum'dan Rize'ye gelip 
çay üzerinde tetkikler yapan bir Rus 
ilmi heyetinin de raporunu verdi. Bu 
raporda Batum'la Rize'nin aynı iklim 
şartlarına ve toprak kalitesine sahip 
olduğu, Batum'da yetişen çayın ve 

Camellia Sinensis (Çay)
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Kanuna, çiftçiye dönüm başına 60 
lira verilmesine dair bir madde de 
koydurtmuştum. Eğer böyle bir para 
alırlarsa çiftçiler daha kolaylıkla çay 
ziraati yapabilirlerdi. Çünkü masrafla-
rı az olacaktı. Bir kere erozyona mani 
olmak için araziye set yapmak icap 
ediyordu. Fakat kanun çıkmıyor, geci-
kiyor, ben de müthiş telaşlanıyordum.

Birgün Sıhhat Vekili Hulusi Bey Rize'ye 
geldi. Fidanlığımızdaki çay ziraatini 
çok beğendi. Ve kanunun bir an evvel 
çıkması için uğraşacağını söyledi. Ha-
kikaten o Ankara'ya döndükten birkaç 
ay sonra da beklediğimiz birinci Çay 
Kanunu çıktı."

1918 yılında hazırlanan Rapor-
da dikkate alınarak, Büyük Millet 
Meclisi'nde 6 Şubat 1924 tarihinde 
"Rize Vilayeti ve Borçka Kazasında 
Fındık, Portakal, Mandalina, Limon 
ve Çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı 
Kanun" kabul edilir; çay tarımı böyle-
ce yasal güvenceye kavuşturulur.

Bu yasaya göre başlatılan çay üre-
timi çalışmalarının başına Ziraat 
Umum Müfettişi olarak Zihni Derin 
getirildi ve Rize vilayeti ile Borçka 
kazasında çay fidanı yetiştirilme-
sine başlandı. Rize'de kurulan Çay 
Araştırma Enstitüsü'nün kurucu 
müdürü de olan Zihni Derin tara-
fından yürütülen birçok deneme 
nedeniyle, halk Sayın Derin'i, "Zihni 
Hoca" adıyla anmaya başladı.

Rize ve çevresindeki çalılık ve kı-
zıl ağaçların sökülerek yerlerine 
yasada yazılı çeşitlerin dikilmesini 
amaçlayan 407 sayılı Yasa, büyük 
çaplı devlet yardımı, tesis ve teşkilat 
kurulmasını gerektiren çay yetiştir-
me  ve işlemesine para ayrılmaması 
ve devletin çeşitli ivedi sorunlarla 
karşılaşması sonucu, ölü doğmuş, 
işletilememiştir.

birçok denemeleri yapılan çay çeşitle-
rinin Rize’de de çok iyi neticeler verece-
ğini yazıyordu."

Rize ve çevresinin zirai ve ekonomik 
durumu hakkında bilgi toplamaya 
başlayan ve bölgede yapılabilecek-
leri araştıran Zihni Derin, bu gezi-
nin ardından, iklim ve toprak yapı-
sının çay ya da turunçgil üretimine 
uygun olduğu kanısına vararak bu 
konuda yoğun çalışmalar yapma-
ya başlar. Rize Ziraat Fen Memu-
ru İbrahim Bey'le birlikte 1924'te 
Batum'a düzenlenen geziye katılır. 
Batum ve çevresinde Ruslar tarafın-
dan kurulmuş olan çay bahçelerini, 
çay fabrikasını ve Astropikal Bitkiler 
Araştırma İstasyonu'nu inceleyerek 
gerekli bilgilerle Rize'ye döner. Be-
raberinde çay tohumu ve fidanları, 
narenciye ve bazı meyve çeşitleri, 
bambu rizomları ve bir Rus bahçı-
vanı getirir. Eski adı Garal Dağı olan 
hazineye ait bir bölgedeki Müftü 
Mahallesi'nde, bugünkü adıyla Mer-
kez Fidanlığı'nda,15 dekarlık arazide 
ilk fidanlık kurulur ve çok küçük öl-
çekli de olsa ilk üretim başlar.

Türklerin çayla tanışmasının öyküsü 
incelenir süreçte. M.S. 5. yy.'da çay ti-
careti yapılsada, çayın tarihi göçlerle 
Anadolu'ya gelmediği bilinmektedir.
Anadolu'da çay içme alışkanlığının 
başlangıcının 17. yüzyıla kadar git-
mesine karşın, çaya ilgi gösterilme-
mesi nedeniyle, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde köklü bir kahve tüke-
tim alışkanlığı yerleşmiştir. Sonraki 
yıllarda çay içme alışkanlığının halk 
arasında hızla yaygınlaşmasının et-
kisiyle Türkiye'de çay yetiştirilmesi 
sürekli konuşulur ve tartışılır bir konu 
olmuş, çok az sayıda da olsa çay ile 
ilgili risaleler yazılmaya başlanmıştır. 
1731 yılında Damât-zâde Ebû'l-Hayr 

Ahmed Efendî'nin yazdığı "Çay Risa-
lesi", "Çaycı" lakabı ile anılan ve Hicaz 
Vali Vekilliği, Harem-i Şerif Müdürlü-
ğü ve Basra Valiliği gibi görevlerde 
bulunan Hacı Mehmet Arif'in 1877 
yılında yayımlanan "Çay Risalesi", 
1879 yılında Mehmet İzzet Seyit B. 
Ahmet Hamdi'nin yazdığı "Çay Risa-
lesi", 1893 yılında Ali Nazıma'nın "Çay 
Risalesi" ile 1910 yılında Mehmet 
İzzet Efendi tarafından yazılan "Çay 
Hakkında Malumat" adlı kitap, bu ya-
pıtlara örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye'de çay üretme girişimleri de 
yeni değildi aslında. İlk girişim l888 
yılında yapılmış, bu girişimle ilgili bil-
giler 1892 yılında yayınlanan "Coğ-
rafyayı Sınai ve Ticari" adlı kitapta yer 
almıştır. Söz konusu yazılı kaynakta; 
zamanın Ticaret Nazırı Esbak-ı İsmail 
Paşa'nın aracılığı ile Çin'den çay fi-
danları ve tohumlarının getirildiği ve 
getirilen bu tohum ve fidanların Bur-
sa ilinde denendiği; ancak çay fidan-
larının gelişme göstermediği, aynı 
çabanın 1892 yılında tekrarlandığı 
ve ekolojik koşulların çay yetiştiricili-
ğine uygun olmaması nedeniyle her 
iki denemeden de sonuç alınamadığı 
belirtilmektedir.

Birinci Paylaşım Savaşı'ndan sonra 
bölgede yaşanan ekonomik ve sos-
yal bunalımlar, işsizlik dolayısıyla 
meydana gelen aşırı göç, bölge insa-
nına gelir kaynağı ve iş alanları yara-
tılmasını zorunlu kılmıştır. Bu konu-
da yoğun uğraş veren Zihni Derin, 
bir rapor ve yasa teklifi hazırlar: 

"Rize'de Araklı hududundan Ba-
tum hududuna kadar olan sahada 
Batum'da yetişen çay kalitesinde bi-
zimde çayyetiştirebileceğimiz kana-
atine vardıktan sonra hazırladığım 
raporu Vekil'e ibraz ederek, bir çay ka-
nunu teklifi yapılmasını istedim.
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Çay tarımı, Ali Rıza Erten'in raporun-
da ayrıntılı şekilde açıklanmış olan 
çayın ekolojisine uymayan illerde 
üretim denemesi yapılması ile çoğal-
tılarak halka dağıtılan fidanların ge-
rekli destekten yoksun bulunan  ve 
yeterli bilgi verilemeyen üreticiler-
ce, geleceğe yönelik belirsizliğin de 
giderilememesi üzerine, ne yazık ki 
fazla rağbet görmez ve devletin ilgisi 
de kısa sürünce, 1924-27 yılları ara-
sındaki yoğun çabalar yetersiz kalır. 
Zaman ilerledikçe çay fidanlarının 
üretim ve dağıtımındaki heyecan, 
üreticilerin ilgisizliğine paralel olarak 
azalır, çalışmalar durdurulur.

Asım Zihnioğlu'na göre, 407 sayı-
lı Yasa'nın tek yararı Rize Merkez 
Fidanlığı'nın ayakta kalması olmuş-
tur. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 
geniş çapta yetiştirilen Satsuma 
türü mandalinanın ilk üretildiği yer 
olan Merkez Fidanlığı, Fen Memuru 
İbrahim Bey'in Çarşamba'ya tayin 
edilmesi üzerine, 1936 yılına değin 
süren bir duraklama dönemine girer.

Zihni Derin sonraki 10 yıl boyunca 
tekrar öğretmenlik mesleğine döner. 
Öğretmen arkadaşlarının anılarına 
göre, bu dönemde bile her kır gezi-
sinden cepler dolusu bitki örnekle-
riyle döner ve laboratuvarda incele-
meler yapar. Pancardan şeker çıkarır, 
çeşitli yağlardanda sabun. 1936'da 
meslek aşkı depreşir ve Edirne'de Zi-
raat Müşavirliği görevini yürütür.

Ekonomik kalkınma modeli olarak 
"Devletçilik" modeline geçen Hü-
kümetin, "Kendi Kendine Yetme" 
ilkesini benimsemesi ve 1933 yılın-
da bunu bir programa bağlaması 
üzerine, ülkemizde çay tarımı yeni-
den gündeme gelir. Süreci ve İsmet 
İnönü'nün çayla ilişkisini Asım Bey-
şöyle değerlendirir: 

"Gerçektende o yıllarda her alanda 
Türkiye kendi ihtiyacını kendisi karşı-
lama çabasına girmişti. 1930'lu yıllar-
dan beri Şeker Fabrikası, Kömür İşlet-
mesi, Karabük, Sümerbank, Etibank, 
Devlet Üretme Çiftliği gibi fabrika ve 
kurumları geliştirme hareketleri baş-
lamıştı. Devlet Demiryolları, Devlet 
Deniz Yolları bu dönemde önemli 
ataklara girişmişti. O yılların koşulları, 
üretimde devletin öncülük yapmasını 
gerektiriyordu. Ülkenin üretim ala-
nına dönük atakları yine o dönemde 
gerçekleşmişti.

İsmet İnönü'nün kafasında ve yüre-
ğinde yurtta çay yetiştirilmesi de var-
dı. Bu nedenle İnönü yurt çaycılığıyla 
yakından ilgileniyordu."

1935 yılında yurt gezisine çıkan dö-
nemin Başbakanı İsmet İnönü'ye, 
dönemin Ziraat Odası Başkanı Mu-
harrem Şad ve Ticaret Odası Başkanı 
Hulusi Karadeniz tarafından Rize'de 
ilk çay yetiştirme girişimi ve Zihni 
Derin'in 1924 yılındaki çalışmala-
rı anlatılır. Konuyu ilgiyle dinleyen 
İsmet İnönü, Ankara'ya dönünce, 
çay yetiştiriciliği çalışmalarına baş-
lanması amacıyla Tarım Bakanlığı'nı 
görevlendirir. 1935 yılında Ziraat 
Vekili Prof. Dr. Muhlis Erkmen'in An-
kara'daki Ziraat Fakültesi ve Bakanlık 
uzmanlarından oluşan bir bilim he-
yeti ile birlikte Rize'ye yaptığı ince-
leme gezisinde, bölgenin çay tarımı 
ve sanayisinin gelişmesine her yön-
den elverişli olduğu kanısına bir kez 
daha varılır. Geziye katılan heyet içe-
risinde yer alan ve sonradan Tarım 
Bakanı olan Prof. Dr. Şevket Raşit Ha-
tipoğlu, "Türkiye'de Çay İktisadiyatı" 
adlı yapıtını yazarak, bölgede çay 
bahçeleri kurmanın ve elde edilecek 
yaprakların kuru çay haline getiril-
mesinin önemini savunur.

Hindistan'dan getirilen iki uzmanın 
iki yıl süren çalışmalarından başarı-
lı sonuç alınamayınca, Şevket Raşit 
Hatipoğlu Rize'ye gelir ve örgütlen-
me çalışmalarını yürütür. Edirne'de 
Ziraat Müşavirliği görevinde bulu-
nan Zihni Derin, Ankara'da Tarım 
Bakanlığı Baş Müşavirliği'ne atanır. 
Rize ve çevresinde kurulacak Ziraat 
Teşkilatı'nın koordinatörlüğü görevi 
verilen Zihni Derin, uzun yıllardan 
sonra tekrar Rize'ye gelir. Fidanlıkta 
bulunan iki ahşap evden birinin üst 
katındaki bir odaya yerleşir, alt katta-
ki odayı laboratuvar olarak hazırlar. 
1924 yılında Batum'dan getirdikle-
riyle oluşturduğu bahçeyi ve parsel-
leri gezerken, çeşitli süs bitkilerinin, 
mandalina, greyfurt, ağaç kavunu, 
portakal, limon, bambu ve diğer 
meyveler ile küçük çaplı parsellerde 
birkaç yüz fidandan oluşan küçük bir 
çay bahçesinin gayet güzel yetiştiği-
ni görmek, onu mutlu eder.

Zihni Derin bu çalışmalar içinde bo-
ğuşup dururken, kendisinden 30 
yaş daha genç olan bir meslektaşı 
onunla aynı kader yolunda buluşur. 
1927'de İzmir Ziraat Okulu’nu bitiren 
ve Uşak Şeker Fabrikası’nda göreve 
başlayan Asım Zihnioğlu, 1933 yılın-
da Giresun'da fındık tarımıyla ilgili 
çalışmalara başlar. Fındık türleriyle 
ilgili denemeler yapar ve özellikle 
o günlerde hasat sonrası hemen 
depolanan ürünün çürümesini ön-
lemek için, yörede pek bilinmeyen 
harman işlemini gündeme getire-
rek çiftçilere öğretmeye başlar. Bu 
amaçla, 35-40 kişilik ekiplerle köyler-
de fındık harmanları organize edilir.

Giresun'da bir Fındık Araştırma İstas-
yonu kuruluşunu gerçekleştirdikten 
kısa bir süre sonra,1938'de Rize'de 
yeniden düzenlenen Çay ve Fidan-
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lıklar Müdürlüğü Teşkilatı'na atanan 
Asım Zihnioğlu, Zihni Derin'le birlik-
te yoğun bir çalışma ortamına girer.

"Bir Yeşilin Peşinde" adlı yapıtında 
anılarını anlatan Asım Zihnioğlu, 
1938'de tanıştığı Rize iliyle ilgili 
şunları yazar:

"O dönemde Rize küçük bir kentti. Yeşil 
tepelere serpilmiş iki katlı evler ve bu 
tepelerin dibindeki ince düzlük şeride 
sıralanmış dükkanlardan ibaret kü-
çük bir kent. O tarihte henüz limanda 
yok. İskelenin çıkışından başlayan ve 
denize paralel olarak uzanan bir tek 
ana cadde var. Bunun da boyu beş yüz 
metreyi geçmiyor. Caddenin deniz ta-
rafında şirin bir park yer alıyor; burası 
Belediye Parkı. Parkın bir kıyısı kumsal 
ve deniz… Denizin çırpıntısı, hoş ko-
kusu insana huzur veriyor. Parkın ve 
anayolun karşısında üç katlı beton, 
çirkin görünüşlü bir bina yükseliyor. 
Bu Rize'nin en yüksek binalarından 
birisi. Altında bakkal, eczane, arka so-
kağında da aşhane ve berber dükkanı 
yer alıyor. Binanın ikinci katı kahveha-
ne, üçüncü katı otel: Palas Oteli; beş, 
altı odası var. Odalardan birine yerle-
şiyorum ve artık Rize'deyim. 

Burada, yaşamımın 16 yılını geçire-
ceğimi, yıllar boyu Rize ve çevresi ile 
ilgileneceğimi, doğma büyüme bir 
Rizeli gibi buralara bağlanacağımıhiç 
düşünmemiştim."

Odasına yerleştikten sonra hemen 
Ziraat Bahçesi diye adlandırılan 
fidanlığa giden Asım Bey, Zihni 
Derin'le tanışmasını ise şöyle anlatır:

"Zihni Derin benden bir vapur önce 
gelmiş, fidanlıkta bulunan iki ahşap 
evden birinin üst katındaki bir odaya 
yerleşmiş. O'nu alt kattaki odayı labo-
ratuvar olarak kullanma hazırlığında 
iken buluyorum. Beni sevinçle karşılı-

yor ve bir kaç arkadaşımızın daha ge-
leceğini haber veriyor."

Geçmişte kaybedilen yılların dene-
yimleriyle sıkı tutulan işler, bu kez 
daha bilinçli ve programlı şekilde 
yürütülmeye başlanır. Çaya gönül 
veren ekip tarafından, Zihni Hoca'nın 
derlediği çay tarımı ve sanatı hak-
kındaki ilk notlar toplu halde okuna-
rak incelenir, laboratuvara çevrilmiş 
odada el ele verilerek yapılacak işler 
planlanmaya başlanır, laboratuvarda 
bölge toprakları ve iklim incelenir-
ken, çayla ilgili uygulamaya elverişli 
olan teknikler saptanır.

Rize çayının içeriğindeki maddeler 
bakımından diğer ülke çaylarından 
daha kaliteli olduğu laboratuvar 
çalışmaları sonunda anlaşılır. İklim 
ve toprak yapısı da çay tarımı için 
oldukça uygundur. Bu koşullar al-
tında şevkle çalışmalara başlandığı 
sırada, umutsuzluk ve güvensizliğin 
yaygın olduğu bölgede sonradan 
dost olduğu CHP İl Başkanı Mehmet 
Mataracı'yla tanışan Asım Zihnioğ-
lu, oldukça iddialı konuşur. Mehmet 
Mataracı'nın, "Birkaç yıl önce buraya 
iki İngiliz uzman geldi, bir şey yapa-
madı, siz mi yapacaksınız bu işi?" kü-
çümsemesine Asım Bey'in yanıtı kısa 
ve serttir: "Mehmet Bey bu sözünüzü 
unutmayın. Sizinle bir yıl sonra tekrar 
buluşmak isterim."

1924 yılından 1937 yılına kadar yapı-
lan bilimsel çalışmaların olumlu so-
nuç vermesi ile Batum'dan 1937 yı-
lında Gürcistan kökenli 20 ton, 1939 
yılında 30 ton, 1940 yılında 40 ton 
çay tohumu ithal edilerek, hızlı bir 
şekilde çay bahçesi tesisi çalışmaları-
na başlanır. Çayların getiriliş öyküsü-
nü Asım Bey'den aktaralım:

"Batum'dan getirilen çay tohumla-

rının en azından yüzde 90'ının intaş 
kabiliyetinde olması işimizi kolay-
laştırıyordu. Batum'daki Çakva Çay 
Araştırma İstasyonu tarafından ha-
zırlanan tohumları Rize'den kiraladı-
ğımız iki motorla Rize'ye getirdik. Bu 
tohumlar kontraplak sandıklar içinde 
ve ufalanmış odun kömürü ile karışık, 
çok sağlam durumda ambalajlanmış 
olarak bize ulaştı. Bu tarz ambalajla-
ma, bünyesinde önemli miktarda yağı 
içeren tohumların rutubetten koruna-
rak bozulmasını önlemekteydi." 

1938 yılının Ekim ayının sonuna ka-
dar süren çalışmaların ardından böl-
genin örgütlenme çalışmaları başla-
tılır. Toprağını çay yetiştirilmesi için 
kurulan örgüte bir yıllığına vermiş 
olan üreticilerin hazır çay bahçesine 
kavuşmasının yanı sıra, bölge teknis-
yeninin kontrolü altında halk bilinç-
lendiriliyor ve yönlendiriliyordu.

O zamanki örgütün dar bir kadro 
olması yüzünden, önce yalnız Rize 
merkez kazasına bağlı dar bir alan 
ele alınmış ve bu alan, altı bölgeye 
ayrılmıştı. Zihni Derin'in başkanlığın-
da belirlenen bölgelerde o dönemde 
çalışan teknisyenler şunlardı: 1. Ça-
yeli Bölgesi Teknisyeni: Hakkı Balkö-
se, 2. Gündoğdu Bölgesi Teknisyeni 
ve Bölgeler Kontrolörü: Asım Zihni-
oğlu, 3. Birinci Merkez Kaza Bölgesi 
Teknisyeni: Cahit Yılmaz, 4. İkinci 
Merkez Kaza Teknisyeni ve Fidanlık 
Şefi: Rauf Başar, 5. Pehlivantaşı Böl-
gesi Teknisyeni: Sadullah Dikmen, 6. 
Derepazarı ve İyidere Bölgesi Teknis-
yeni: Mahmut Fevzi Gökçeli, 7. Teş-
kilatın Mali İşler Mutemedi: Behçet 
Tuzcu.

Bölge teknisyenlerinin kontrolü al-
tında önceden eğitilmiş çay ustaları 
fiilen çalışarak çaylık kuracak olan-
lara yardım ediyor, böylece onlara 
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pratik kazandırmış oluyorlardı. Bir 
dönüm toprağa,120'şer santim sıra 
arası ve 1 metre sıra üzeri aralıklarla 
dikilmek üzere ortalama 833 fidan 
sığıyordu.

İlk günlerde çay üretimine sıcak bak-
mayan köylüler, bölge çalışmalarının 
düzenli ve sürekli olduğunu gördük-
ten sonra işin ciddiyetine vararak, 
mısır tarlalarının çay bahçelerine dö-
nüşmesine izin verirler. 1939 yılında 
Batum'dan getirtilen çay tohumları 
ile atıl durumdaki kumar ve çıfınlar 
sökülerek, mısıra ek bir ürün olarak 
yeni çay bahçeleri kurulur. Süreci 
Asım Zihnioğlu'dan aktaralım:

"Öncelikle bu toprakların çalılardan 
temizlenip köklerin sökülerek temiz-
lenmesini ve ardındanda 100-120 
santimetre genişlikte setlendirilmesini 
hedef almıştık. Fakat bu işler, kol gücü 
gerektiriyordu. O dönemde köylerde 
yetişmiş insan gücü bulma olana-
ğı yoktu. Ekonomik darlık ve sıkıntı 
bölge erkeklerini gurbetçi yapmıştı. 
Zonguldak'ta kömür işçiliği, İstanbul 
Boğazı'nda balıkçılık, hep bu bölge in-
sanının uğraş yeri ve ekmek kapısıydı. 
Bu arada Ankara ve diğer büyük kent-
lerde inşaat işçiliği ve ustalığı yapan 
çok kişi, birinci gruptakilerden daha 
şanşlıydılar. Zira, inşaat işlerinde üc-
retler kömür işçiliği ve balıkçılıktan 
daha iyiydi.

Köylerde çalışarak çaylık kuracak 
adam buluruz umuduyla Cuma na-
mazlarında köy camilerine gidiyor-
duk. Fakat ne imama ne müezzine ne 
de cemaate rastlayabiliyorduk. Köy-
lerde yalnızca kadınlar vardı. Onlar 
yuvalarının ve çocuklarının bekçisi, 
evlerinin sahibi idi."

Çayın ülkemizde yetiştirilmesine 
basın kuşkuyla yaklaşıyor, "çayın 

Rize'de yetiştirilmesinin beyhude 
bir davranış" olduğu şeklinde halkı 
yönlendiriyordu. "Rize ve çevresinde 
ekşi portakal yetişir, çay yetişmez" 
diyenlerin başında gelen üstat gaze-
teci Burhan Felek, çay yetiştirme ça-
lışmalarından vazgeçilmesini istiyor-
du. Burhan Felek'e verilen yanıtlar, 
ortaya konulan somut analiz sonuç-
ları ve belgeler onu bu düşüncesin-
den vazgeçirmiyor, "Yerli çay yetişti-
rilemez" fikri yaygınlık kazanıyordu. 

Başarılı olmak isteğine karşın, başarı-
sızlığa uğramak olasılığı çaya gönül 
verenleri ürkütüyordu. Bu ruh yapısı-
nı anlatan Asım Zihnioğlu, başarı için 
kendilerine güvenen köylüye teşek-
kür etmeyi de borç sayıyordu: 

"1939 ilk baharında Batum'dan gelen 
çay tohumlarının hazırladığımız köy 
topraklarına ekimi başarılı olmasay-
dı, Türkiye'de çay yetiştirme umut ve 
gayreti büyük bir darbe yerdi. Belkide 
hem bölge halkında hem de devlette 
umutsuz tepkiler doğar, bu atılım ba-
şarısızlığa dönüşebilirdi.

Ortada hiçbir somut kanıt yokken, 
tarlasındaki mısır, fasulye, kabak ve 
karalahana gibi başlıca yiyecek ürün-
lerinden vazgeçmeyi göze alan ileri 
görüşlü Rize köylüsünün anlayış ve 
kavrayışını burada takdirle anmak is-
terim."

Çaylık, tesis avansı vermeden plan 
ve projelerin gerçekleşmeyeceği ka-
nısına varan Zihni Derin ve arkadaş-
ları, avans para vermenin yasal daya-
nak gerektirmesi nedeniyle, soruna 
kalıcı çözüm bulmak amacıyla bir 
kanun teklifi hazırlar, kapı kapı dola-
şarak yetkililere durumun ciddiyetini 
anlatmaya çalışırlar.

Kanunun bir türlü çıkarılamadığı 
bu süreçte, gereksinimler için ge-

rekli olan maddi olanaklar sağlana-
mıyordu. O zamanın Ziraat Genel 
Müdürlüğü'nde toplanan anlayışlı 
insanların gayretleriyle, Atatürk çift-
liklerinin sahibi Devlet Ziraat İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü devreye 
sokulur. Gereksinimin giderilmesi 
amacıyla, Rize teşkilatı emrine avans 
olarak köylüye dağıtılmak üzere 
127.000 lira Ziraat Bankası'na gön-
derilir. Bir dönüm çaylık kuracaklara, 
önce 12.5 lira kuruluş avansı, sonra 
625 kuruş birinci yıl bakım avansı ve 
ikinci yıl bakım avansı olarak da yine 
625 kuruş verilmesi kararlaştırılır ve 
bu yöntem herkese duyurulur.

1938 yılı ve 1939 yılı başlarında bir 
kilo mısırın fiyatı 3 kuruştu. İlk ku-
ruluş avansı olan 12.5 lira ile bir 
aile, mısır gereksiniminin önemli bir 
kısmını karşılayabiliyordu. Günlük 
ücreti 1 lira olan bir erkek işçi, on-
beş gün çalışarak bir dönüm çaylığı 
meydana getirebiliyordu. Bu olanağı 
duyan bazı gurbetçiler, yıllık izinleri-
ni erken kullanarak, döndükleri ev-
lerinin bahçesinde kendi çaylıklarını 
kuruyorlardı. Eve dönmeyenlerin eş-
leri olan kadınlar ise örgütle anlaşma 
imzalayarak aldıkları avansla komşu 
erkekleri çalıştırarak çaylıklarını ku-
ruyorlardı. Bölge memuru teknisyen, 
çaylık kurulacak araziyi önceden 
yerinde görerek inceliyor, toprağın 
asiditesini araştırıyor, uygun bulursa 
çaylık kurma izni veriyor ve sonra da 
üreticiye avans ödeniyordu. Bakım 
avanslarının da bölge memurunun 
olumlu raporuna göre ödenmesi 
sayesinde, çaylık tesisinde emniyet 
sağlanıyordu. Faizsiz olarak üreticiye 
verilen paralar, atölyelere ve fabri-
kalara ürün tesliminde ve ürün tesli-
minden iki yıl sonra başlamak üzere 
taksitle kesilerek tahsil ediliyordu.

Kredi desteğiyle desteklenen çay 
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tarımının başarılı olması üzerine, 
bir çaylık sahibi olmak ve yakın ge-
lecekte gelir kaynağına kavuşmak 
isteğinin bölgede yayılması, gurbete 
gidişi oldukça azalttığı gibi, gurbet-
ten izinli dönenlerin de çay tarımıyla 
uğraşmalarına yol açtı.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması 
üzerine gereksinim duyulan erkek 
iş gücünün askere alınması, mısır fi-
yatlarının 3 kuruştan 150-200 kuru-
şa kadar aşırı artışı, çaylık tesisi kur-
ma çalışmalarını bir süre duraklattı. 
1940 yılında Ankara'da yapılan bir 
toplantıya katılan Asım Zihnioğlu, o 
sıralar Ankara'da olan Zihni Derin'in 
de katıldığı toplantıda ilginç bir yön-
tem geliştirdiklerini belirtiyor: 

"Samsun'dan Ankara istikametine ha-
reket edecek treni beklerken Samsun 
ile Çarşamba arasında yeni kurulmuş 
olan Gelemen Devlet Üretme Çiftliği'ni 
ziyaretim sırasında o yıl çok bereket-
li bir mısır ürününün elde edildiğini, 
bu ürünün Toprak Ofisi'ne kilosu 18 
kuruştan devredileceğini öğrendim. 
Çiftlik müdürüne aynı fiyatla bu mısır-
ların çay üreticisine avans para yerine 
dağıtılması düşüncesini aktardım, bu 
mısırların ofise tesliminin ertelenmesi-
ni rica ettim. Bakanlık'ta bu konu tar-
tışıldı ve bu mısırların çay üreticisine 
tahsis edilmesi halinde son parti çay 
tohumlarından elde edilen fidanlarla 
yeni çaylıkların kurulması olanağının 
ele geçeceği ortaya çıktı. Aksi halde 
Batum'dan ikinci parti olarak getiri-
lecek tohumlardan çıkacak fidanların 
bozulmaya yüz tutacağı ve böyle bir 
durumun da programı alt üst edece-
ği düşünülerek mısırın, ofis yerine çay 
üreticisine tahsisi uygun görüldü.

Gelemen Çiftliği'nde yüzer tonluk jüt 
çuvallara doldurulmuş olan mısırlar 
Toprak Ofisi yerine Rize'deki Ziraat 

Bankası depolarına taşındı. Kilosu 18 
kuruştan satın alınan mısırların parası 
Rize köylüsü yerine Gelemen Çiftliği'ne 
aktarıldı.

Teşkilat bölgede derhal bir açıklama 
yaparak 1 dönüm çay bahçesi ya-
pacaklara 100 kiloluk bir çuval mısır 
vereceğini açıkladı. Bunu duyanlar 
teşkilata baş vurup anlaşma imzala-
yarak arazilerini çaylık haline getirme 
uğraşısına girdiler.

Çaylık kurma anlaşmasını imzalayan-
lar bir dönüm için alacağı mısırın yarı-
sını bu tesiste çalışacak kişilere vermek 
suretiyle bir dönüm çaylığın eksiksiz ve 
tam olarak tesisini sağlama imkanını 
buluyorlardı.… Bölgede çaylık kurma 
isteği yeniden canlandı."

Çay tarımının gelişmesine paralel 
olarak yeni yasal düzenlemeler gün-
deme gelir. 1940 yılında çıkarılan 
3788 sayılı Çay Yasası ile çay tarımı 
ve üretimi, girdi ve kredi sübvansi-
yonları ile önemli ölçüde desteklen-
miş, Araklı'dan Sovyet sınırına kadar 
olan bölgede 30 bin dekarlık bir alan 
çay tarımı için ayrılmış, bahçe tesis 
edeceklere arazi vergisi muafiyeti ve 
çay bahçesi ruhsatnamesi alma zo-
runluluğu getirilmiş, üreticiye Ziraat 
Bankası'ndan 5 yıl süreylefaizsiz kre-
di verilmiştir.

Hindistan'ı yerinde inceleyen, çaya 
gönül verenler, "İndian Tea Associ-
ation" adlı organizasyondan etkile-
nerek, ülkemizdeki üreticilerin bir 
kooperatif çatısı altında birleşme-
lerine çalışır. Yasaların üreticilerin 
kooperatifleşmesine özendirmesine 
karşın, tarım satış kooperatifleri ve 
diğer kooperatiflerin başarısız ör-
nekler olması, Türk Ticaret Yasası'na 
uygun, özgür bir kooperatif kurul-
masını gündeme getirir. Rize'de gö-

revlendirilen kooperatif uzmanı Akil 
Koyuncu ile birlikte kooperatif tüzü-
ğü hazırlanır. Müteşebbis heyetin on 
üçüncü ortağı olan Asım Zihnioğlu, 
fahri başkanlığı da üstlenir. Böylece, 
yönetim kurulu başkanı ve üyelerine 
herhangi bir şekilde bir ücret öden-
meyeceği maddesini içeren tüzü-
ğüyle, 1946'da "Çaycılar Yardımlaş-
ma Kooperatifi" kurulur.

Kooperatifin gelişmesi süreci ise çe-
şitli tahriklerin etkisiyle sorunlu olur. 
Asım Zihnioğlu'nun bir anısı verilen 
mücadeleyi çok iyi yansıtmaktadır:

"Birgün Rize merkezindeki dairemde 
çalışırken, kalabalık bir kadın grubu 
toplanarak baskın yaparcasına oda-
ma girdi. Kesilen yüzde beş paralarını 
istiyorlardı. Kendilerini nezaketle kar-
şılayıp sukunetle dinledim. Koopera-
tiften görecekleri yararları anlatmaya 
çalıştım, fakat onlar isteklerini ısrarla 
sürdürdüler. Bunların tahrik ve tertip 
edilerek gönderildiğini anlamıştım. 
İçlerinden sözcülük yapar gibi en çok 
bağıran kadına 'Sen neredensin, adın 
nedir?' diye sordum. O köye ait ödeme 
bordrosunda bu kadından ne kadar 
para kesildiğini araştırdım. Fakat bu 
isimde birisinin kayıtlı olmadığını, 
dolayısıyla ondan bir para kesilmedi-
ğini anlayınca kendisine dönerek, 'Sen 
şimdi git de seni buraya gönderenler-
den bağırma ücreti iste!" dediğim za-
man ortalıkta bir sessizlik olmuştu.

Diğer kadınlara, 'Sizin hesabınıza da 
bakayım' diyerek, kalabalığın içinden 
birisinin adını aldım ve bordroda bu 
kadından 500 kuruş kesildiğini gör-
düm. Cüzdanımdan beş lira çıkararak 
muhatabıma uzattım. 'Bacım senin 
kooperatif paranı ben ödeyeceğim ve 
sen yine kooperatif üyesi ortağı ola-
rak kalacaksın. Bundan hem sen hem 
de çocukların hayır görecek. Buyur, al 
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bunu' dediğim zaman utanarak peş-
tamalını yüzüne kapattı, 'Yok, yok' 
diyerek kapıdan çıkıp gitti. Diğer ka-
dınlar arasında da bir sessizlik hüküm 
sürmüş, birbirlerine bakışıp yola di-
zilerek, uzaklaşmışlardı. Kendilerinin 
aldatıldığını ve kullanıldığını anlamış, 
pişmanlık duymuş gibiydiler. Onurlu 
Karadeniz kadını her türlü zorluk ve 
olay karşısında önce onurunu koru-
masını çok iyi biliyordu."

İşleme aşamasında ise artık atölye-
lerden fabrikalara geçme zamanı 
gelmişti. 1940 yılında kurulan çay-
lıkların iyice gelişmiş olması üzeri-
ne, ele geçecek ürünü Hindistan ve 
Seylan'daki gibi işleyerek kuru çay 
haline getirecek yeni ve modern bir 
fabrikaya gereksinim duyulmaya 
başlanmıştı. Bu amaçla İngiltere'de 
çay makinaları üreten fabrikalara 
başvurularak teklif istenir. Rize'ye ge-
len İngiliz çay uzmanları Dr. Mann ve 
Mr. Allen, yapılan çalışmaları olumla-
yan tespitlerde bulunur. Karabük'te 
ilk Demir Çelik Fabrikası'nı kuran 
Bras sert firması, fabrika makinaları-
nın müteahhidi olarak seçilir. Sava-
şın uzun sürmesinin etkisiyle, sipariş 
edilen makinalar İngiltere'den 1946 
yılında getirilir.

1946 yılında ilk çay fabrikası inşa 
edilirken Asım Bey'in yanına gelen 
Mehmet Mataracı, beşinci kata yük-
selen inşaata bakarak; "Bu kadar bü-
yük bir binayı çayla nasıl dolduracak-
sın?" sorusunu sormuş, Asım Bey'in 
yanıtı ise "Bu bile yetmeyecek, bunun 
gibi daha çok fabrikalar kurulacak." 
olmuştu. Kısa süre sonra kurulma 
zorunluluğu ortaya çıkan Gündoğdu 
ve Çayeli fabrikalarının açılış törenin-
de, kurtuluş umudunun gerçekleş-
mekte olduğunu gören Mataracı'nın 
1946'da ilk fabrikaya yaklaşımı ise 

"Zararı yok, gerekirse askeri kışla ya-
parız" alaycılığını taşıyordu. 

Üretilmeye başlanan yaş çay yaprak-
ları Zihni Derin tarafından kurulan 
atölyelerde işlenerek kuruçay elde 
edilmiş ve üretim giderek artmıştır.

1946 yılında Rize'yi ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tara-
fından, inşaatı başlamamış, temel 
yeri henüz belirlenmemiş fabrikanın 
temelinin atılması amacıyla, CHP 
yerel örgütü yetkililere baskı yapar. 
Baskıya direnen ve Çaycılar Yardım-
laşma Kooperatifi nedeniyle de eş-
rafla görüş ayrılığı içinde bulunan 
Zihnioğlu, "İnönü'ye temel attırma-
dı, üstelik İnönü için yazılmış duvar 
yazısını sildirdi" iddiasıyla, cumhur-
başkanına ve tarım bakanına şikayet 
edilir. Gelişmeleri Genel Müdür Şefik 
Bakay'dan aktaralım: 

"Önce bana geldiler, Paşa'yı ziyaret 
etmek istediklerini söylediler. Onları 
buluşturdum. Fahri Kurtuluş, Paşa'ya 
hitaben Rize Çay Fabrikası Müdürü 
hakkındaki şikayetleri özetledi ve elin-
deki raporu sundu. Cumhurbaşkanı 
onları sukunetle dinledi ve hiçbir kar-
şılık vermedi. Sadece 'Bitti mi?' diyerek 
bu tutumlarından memnun olmadığı 
anlamına gelen bir tavır takındı, bana 
da 'Al bunu, ilgili bakanlığa gönder' 
talimatını verdi."

Tarım Bakanlığı'nca Rize'ye Başmü-
fettiş gönderilmesinin ardından 
Asım Bey, Ankara'ya tarım bakanının 
yanına çağrılır. Bir ambar memuru-
nun Dalaman'a gönderilmesiyle so-
runu çözmeyi öneren bakana, kendi 
tayininin daha anlamlı olacağı ge-
rekçesiyle karşı çıkan Asım Bey, iddia 
sahibi Fahri Kurtuluş ile görüştürü-
lür, sorun tatlıya bağlanır.

Şikayetçilerin umduklarını bulama-

maları üzerine, 1946 yılında arala-
rında Prof. Dr. Ali Rıza Erten'inde 
bulunduğu bir heyet tarafından te-
meli atılan 60 ton/gün kapasiteli ilk 
çay fabrikası, 1947 yılında Rize Fener 
Mahallesi'nde Merkez Çay Fabrika-
sı adı altında işletmeye açılır. İlk çay 
fabrikasının kurucusu ve müdürü, 
Asım Zihnioğlu olur.

1947 yılı yazında bir savaş gemisiyle 
Doğu Karadeniz gezisine çıkan Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü, bir yıl önce 
geldiği fabrikayı, üretime geçtikten 
sonra tekrar ziyaret eder. Üreticilerin 
verdiği bilgi ve çayın kalitesi hak-
kında edindiği izlenim Paşa'yı çok 
memnun eder, üreticilerin "Çay ve 
fabrika bizim göz bebeğimiz" sözleri 
Paşa'yı etkiler, teşekkürlerini bildire-
rek, iki saat boyunca incelemelerde 
bulunduğu fabrikadan ayrılır.

Çay tarım alanlarının ve yaş çay yap-
rağı üretiminin artması çay işleme 
fabrikalarının sayısının da giderek 
artmasını zorunlu kılar, 1973 yılında 
kurulan yaş çay işleme fabrika sayı-
sı 32'ye, 1985 yılında ise 45'e ulaşır. 
Halen Çay-Kur, 46 adet tasnifli dök-
me kuru çay fabrikası, 3 adet paket-
leme fabrikasıyla üretime devam 
etmektedir.

Zihni Derin, 1946 yılı Ağustos ayın-
da, bölgeye yerleştirilen çay tarımı-
nın mutlu dönemini gönül  rahatlığı 
içinde yaşarken, yaş haddi nedeniyle 
emekli olduğu haberi gelir. Emekli-
lik onun bu bölgede bulunması için 
bir engel değildir. Tarım Bakanlığı 
kendisine anlaşmalı bir kadro tahsis 
ederek Bakanlık Koordinatörü göre-
vini verir. Ankara'ya yerleşen Zihni 
Derin, 5-6 yıl boyunca yılda birkaç 
defa Rize'ye gelerek çalışmalarına 
devam eder.
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Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan Zihni 
Derin, kendisini çok seven Rizelilerin 
parlemontada Rize'yi temsil etme-
sine yönelik ısrarlı teklifleri üzerine, 
meclise girerse Doğu Karadeniz böl-
gesine ait sorunları dile getireceğini 
ve bölgenin çeşitli yönlerden kalkın-
ması için çaba sarf edebileceğini dü-
şünerek, 1950 seçimlerinde Rize'den 
bağımsız millet vekili adayı olur.

Rize'de seçim propagandasına çık-
mayıp, yalnızca seçim pusulası bas-
tırarak seçime katılan Zihni Derin, 
farklı bir havada yapılan seçim so-
nunda bütün popülaritesine rağ-
men milletvekili seçilemez. Rizeliler, 
ikna ettikleri Zihni Hocalarına karşı 
sözlerini tutamamışlar, Zihni Derin'i 
Meclise gönderememişlerdir. Zihni 
Derin ise küsmemiş, Rize'yle ilgisini 
kesmemiştir.

Siyasete ilgi duymayan, ancak De-
mokrat Parti'nin yaptığı yanlışlara 
karşı protesto anlamında Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 
adaylık teklifini kabul eden Asım 
Zihnioğlu'da, 1954 seçimlerinde 
Uşak'tan bağımsız milletvekili adayı 
olur ama seçilemez. Rize'deki göre-
vine dönen Zihnioğlu, İstanbul'a ta-
yin edilir.

Zihni Derin, 1964 yılında Rize'de ya-
pılan "Çay'ın 40. Yılı" törenlerine, mü-
cadele arkadaşı Asım Zihnioğlu ile 
birlikte onur konuğu olarak çağrılır. 
Bu toplantıya katılmak üzere Rize'ye 
giderken üzücü bir trafik kazası ge-
çirir. Olayı Asım Zihnioğlu'ndan ak-
taralım: 

"1964 yılına gelindiğinde çay bitkisi-
nin bilinçli olarak Rize toprağına dikil-
mesinin 40. Yılı kutlamaları doğrultu-
sunda bazı bakanlar, Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit ile birlikte Zihni Derin de 
davet edildi.

Gece 21:00 sularında Rize'ye ulaşa-
rak fabrika misafirhanesine yerleşti.
Sabah erken saatlerinde Zihni Hoca 
kalkmış etrafı seyrederken, idealinin 
gerçekleştiğini görmenin heyecanını 
ve duygusallığını yaşıyordu.

Rize merkezindeki tören yerine gitmek 
üzere hazır beklerken valinin otomo-
bili göründü. Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit, "Birlikte gidelim" diyerek Zihni 
Derin'i valinin arabasına aldı. Tören 
yerine geldikten sonra, Zihni Hoca 
arabadan indi, arabanın arkasından 
geçerken şoför arabayı geriye sürdü, 
Hoca'ya çarpıp onu yere düşürdü.

Zihni Derin hemen hastaneye kaldırıl-
dı. Röntgen çekiminden sonra, kalça 
kemiğinin kırıldığı anlaşılarak, ame-
liyat için Ankara'ya dönmesine karar 
verildi. Trabzon'da öğle sonu uçağı 
ile Ankara'ya ulaştırıldı. Hava alanın-
da oğlu Haldun Derin ve kızı Melahat 
Hanım tarafından karşılandı. Ankara 
Hastanesi’ne yatırıldı. Hemen ameli-
yata alındı, ameliyatı takip eden gün-
lerde acıları hafifledi. Taburcu olup 
evine döndüğünde koltuk değneği 
kullanarak yürümeye başladı. Ziya-
rete gelenlere "Bir aksilik oldu, geçer" 
diyordu."

Zihni Hoca'nın meslek yaşamındaki 
en büyük hüsranını onun anıların-
dan aktaralım:

"1938'de Rize'de bilhassa çay ziraatiy-
le meşgul olmaya memur edilmiş ve 
kendimi adeta çay aşkına vermiştim. 
Öyle çalışıyor, çiftçi ve köylüyede bu 
zevki öyle aşılıyordum ki onlarda der-
hal bu işe başlayacaklarını ve bütün 
tarlalarına çay ekeceklerini söylüyor, 
sevinçlerine beni de iştirak ettiriyorlar-
dı. İşte ikinci Çay Kanununu o zaman-
lar hazırlamış, teklif etmiş ve neticeyi 
beklemeye koyulmuştum.

Günler uzuyor, Vekalete müteaddit-
telgraflar çekiyor, fakat hiçbir netice 
alamıyordum. Çiftçilerin de bana kar-
şı itimatlarının gittikçe azaldığını da-
ima değişen hallerinden anlıyordum. 
Onları aldatmış bir insan vaziyetine 
girdiğimden öyle utanç duyuyordum 
ki bu benim için meslek hayatımda hiç 
unutamayacağım bir hüsran olmuştu. 
Bu yüzden ne kadar uzun ve uykusuz 
geceler geçirmiştim. Hala unutamam."

Çay aşkı için uykusuz geceler geçi-
ren Zihni Derin, kaza sonrası sağlığı 
bir daha düzelemeden, 1965 yılında 
Ankara'da vefat eder.

1965 yılında ise kuru çay üretimi iç 
tüketimi karşılayacak düzeye ulaş-
mış, Türkiye çay dış alımcısı konu-
mundan kurtulmuştur.

Zihni Hoca'nın sabırla başlattığı ve 
sağlam temellere oturttuğu çalışma-
lar durmaz. 5684, 6133 ve 6757 sayılı 
yasalar çıkarılarak, üretim özendirilir 
ve çay plantasyonları artırılır.

Ülke çaycılığının Devlet Planlama 
Programı'na uygun olarak planlan-
ması için kurulan I ve II. Dönem İhti-
sas Komisyonları'na Asım Zihnioğlu 
katılır ve Çay İhtisas Komisyonu'nun 
raportörü olur. Beş Yıllık Planlama 
İhtisas Komisyonu Raporları'nda; 
çayla ilgili öngörülen gelişme pro-
jeleri yanında, en modern tesislerin 
bölgede kurulması, kaliteli ürünün 
imalat yöntemleri ve buna uygun 
maliyet hesapları, iç satım fazlasının 
dış satımı ve dış piyasaya açılma ko-
nularına yer verilmesine karşın, bu 
raporlar hiçbir zaman uygulamaya 
konulmaz.

Ekonomik boyutta üretime geçil-
mesiyle birlikte çayın tarımı Tarım 
Bakanlığı, kuru çay üretimi ve pazar-
laması ise Gümrük ve Tekel Bakanlı-
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ğı ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürütülmüştür. Çay üre-
timi 1971 yılında Çay Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne devredilmiş, 1973 
yılında fiilen faaliyete geçen kurum 
1982 yılında "Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (Çaykur)" adı altında bir 
kamu iktisadi kuruluşuna dönüştü-
rülmüştür. 1969 yılında kendi iste-
ğiyle emekliye ayrılan Asım Zihnioğ-
lu, Tekel Bakanı'nın Genel Müdürlük 
isteğini, "Bundan sonraki çalışmaları 
genç meslektaşlarımıza bırakalım, 
bu çalışmayı onlar sürdürsün" ifa-
desiyle nazikçe reddeder. Sonraki 
yıllarda Çaykur, nitelikli personel 
istihdamına ve piyasa koşullarına 
uygun özerk bir yönetim anlayışına 
yönelememiş, sürekli siyasetçilerin 
oyun alanı olmuştur.

Çaykur'daki istihdam politikası ko-
nusunda da Asım Zihnioğlu'nun bir 
anısı yöneticilere örnek olması gere-
ken bir niteliktedir:

"1951 yılında Tekel Bakanı Rıfkı Salim 
Burçak'ın özel kalem müdürü Fethi 
Aşkın'dan bir mektup aldım. Mektup-
ta 'Bakan'ın bir ricası var, arkadaşı 
Prof. Dr. Fehmi Yavuz'un bir akrabası-
na fabrikada işverilmesini istiyor' diye 
yazıyordu. O sırada kampanyanın ya-
rısını devirmiş bulunuyorduk. Kısa bir 
müddet sonra da mevsim gereği ürün 
azalacağı için fabrikada mevsimlik 
ve geçici olarak çalışan işçilerimizin 
bir kısmına yol verilmesi gerekecek-
ti. Diğer usta ve memur kadroları ise 
doluydu, yeni birisine ihtiyaç yoktu. 
Durumu, kuralımızı anlatan bir mek-
tupla bu isteği karşılayamayacağımızı 
anlatarak, kuralı bozarsak kötü duru-
ma düşeceğimizi, birçok kimsenin el-
lerindeki sıra numarasına göre bizden 
işe davet beklediğini belirterek, Sayın 
Bakan'ın bizi mazur görmesini rica 

ettim. Bu mektubumdan kısa bir süre 
sonra Özel Kalem Müdürü'nden aldı-
ğım mektup ilginçti. Tekel Bakanı Rıfkı 
Salim Burçak, 'sırayı ve kuralı bozma-
yın' diyor, tutumumuzu tasvip ediyor 
ve teşekkürlerini iletiyordu. (Fethi Aş-
kın, daha sonra 1960'da Tekel bakanı 
olmuştu.)"

1938 yılında başlanılan çay bahçe-
si tesisi çalışmalarına, 1974 yılında 
yeni izinler verilmemiş, 1982 yılında 
tekrar çaylık kurulması izini verilmiş, 
1985 yılında ise çay alanları Ordu-
Fatsa'ya kadar genişletilmiştir.

Günümüzde sorun olarak görülen 
üretim alanlarındaki genişleme ve 
çay yaprağında kalitenin bozulma-
sı ile ilgili birkaç saptama yapmak 
gerekir.

1947 yılında açılışı yapılan fabrika-
nın üretime bir hafta geç başlaması 
yüzünden ürüne sert ve kart yap-
rakların karışması üzerine, kaliteden 
ödün vermemek amacıyla yaklaşık 
dört ton kuru çay imha edilir. Halka 
haber verilerek Rize Belediyesi yakı-
nında bir meydanda bu çaylar yakılır. 
Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon, 
çaycılığın Rize ve çevresine sağladı-
ğı kalkınma hareketini överek, "Bu 
siyah altın topraklarımızın ürünü, in-
sanlarımızın emeğiyle kazanılmıştır. 
Ona gözümüz gibi bakacağız. Daha 
güzel ve daha nefis olması için çalı-
şacağız." sözleri yanında, meydana 
dökülen kötü vasıflı çayı yetiştirmek-
ten sakınmanın gereğini anlatan 
içtenlikli bir konuşma yapar. Çayın 
yakılarak imha edildiğini gören ve 
duyanlar için bu olay bir tür uyarıcı 
olur ve bunun yararı yaprak standar-
dının korunmasını sağlar.

1960 yılında yönetime askerlerin 
gelmesi, bozulan yaprak kalitesinin 

düzeltilmesi çalışmalarına ivme ka-
zandırır. Önceki üç-dört yıl boyunca 
kaba ve kart yaprakların alımına göz 
yuman tutuma alışan üreticiler, 1961 
kampanyasında filiz yaprak alımına 
tepki gösterirler, Rize Valiliği önünde 
protesto gösterileri yapılır. Milli Birlik 
Komitesi'nin görevlendirdiği bir as-
keri heyet Rize'ye gelir ve üreticilerin 
protestosuna yol açan uygulamaları 
yapan yetkilileri sırasıyla görevden 
alır. Deneyimli uzmanların görevden 
alınmasını fırsat bilen Rizeli üretici-
ler, budama bıçaklarıyla koparttıkları 
kart yaprakları ve sert yapraklı dalları 
satarken, aslında kendi geleceklerini 
yok ettiklerini görmüyorlardı.

Gelinen noktaya Zihni Derin'in yak-
laşımı serttir:

"İlk zamanlar çaylarımız çok iyi kalite-
de idi. Sonradan çiftçiler fazla yaprak 
alsınlar diye budamayı bıraktılar ve 
gelişi güzel yaprakları zamansız ola-
rak yolmaya başladılar, böylece çayın 
lezzeti, kokusu bozuldu. Halbuki beş 
filizden ancak üçü alınıp, ikisi göz için 
bırakılmalıdır. Bunun içinde budama-
yı hiç bir zaman ihmal etmemelidir. 
Aksi takdirde çaylarımız bugünkü gibi 
semizotu kokusunu alır."

Adalet Partisi'nin iktidara geldiği 
yıllarda Tekel Bakanı İhsan Topa-
loğlu Rize'ye gelir. Yaprak toplama 
konusunda programlı çalışmalarla 
üreticileri yönlendirmeye çalışan 
Merkez Müdürü Ziraat Mühendi-
si Orhan Minisker ile alım yerlerini 
dolaşır, üreticilerin dertlerini dinler. 
Hopa'da, uygun vasıfta çay yaprağı 
getirmediği için alım yerinde sert 
ve kart yaprakları seçmek zorunda 
kalan bir üretici, Tekel bakanına şi-
kayette bulunur. İhsan Topaloğlu 
ise tüm alım yerlerinde uygulamaya 
konulan ve 3788 sayılı Yasa'ya dayalı 
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tüzüğe uygun yürütülen çay yapra-
ğı alım kampanyasını desteklemesi 
gerekirken, "Seçtirilen bu yapraklar-
da üründür. Üreticiye sıkıntı verme-
yin." der. Konunun önemini bakana 
anlatmaya çalışan Orhan Minisker, 
bakanın sözünde ısrar etmesi üzeri-
ne, "Bunu yapamam. İstifamı takdim 
ediyorum." der ve görevinden ayrılır.

Çay İşletmeleri Tekel Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı iken Tekel mev-
zuatının sürat ve aktivite eksikliği ne-
deniyle bu işletmeler iktisadi kuruluş 
haline getirilmiş, ancak karar yetkisi 
Ankara'da ve siyasilerin elinde ol-
duğu için kurum kendi inisiyatifini 
kullanamaz hale gelmiştir. Siyase-
tin içinde olması nedeniyle yaprak 
standardı konusu sakıncalı, yasak bir 
konu olmuş, bu konuya dokunanın 
eli kırılmıştır.

Bakan konumundaki bazı kişilerin 
bilgisizliği ise diğer önemli sorun-
lardan birisidir. 1951 yılında döne-
min Ticaret Bakanı Veli Beşe Rize'ye 
geldiğinde, çayla ilgili ilk sözü, "Şu 
otunuzu görelim bakalım" olmuş-
tu. Bakanın bu sözünü tebessümle 
karşılayan Zihnioğlu'nun yanıtı ise 
"Tanıyacaksınız efendim" olmuştu 
Gerekli bilgilendirmelerden sonra 
Rize'den ayrılırken söyledikleri, özür-
niteliğindeydi: "Çok güzel, böyle bil-
miyorduk... Ben bu kalitedeki çayı 
dünyaya satarım."

İktidarı elinde bulunduranların bu 
bilgisiz, önyargılı ve popülist yakla-
şımı benimsemesi ve deneyimli ve 
dirayetli yöneticileri devre dışında 
bırakmaları, sektörün gelişmesini 
engeller. Altının 9 lira olduğu 1938 
yılına kadar, yaprağın fiyatı 60 kuruş/
kg, İkinci Paylaşım Savaşı'nın ortaya 
çıkardığı pahalılık karşısında 150 ku-
ruş/kg, 1949'da ortalama olarak 180 

kuruş/kg, 1959'dan itibaren 1965 yı-
lına kadar 300 kuruş/kg olarak tespit 
edilir. Bu süreçte üretici 1938'de 15, 
1942-1952 arasında 20 kilo yaş yap-
rakla bir Reşat altını alırken 1965'te 
aynı altını alabilmek için 40-45 kilo-
vermek zorunda kalır.

Yöre halkı, Karadeniz'in eğimli arazi 
yapısı nedeniyle dağların eteklerine 
kurulan bahçelerde yetişen çaya, 
ekmek parasını çıkardığı, kızların 
çeyiz parasını sağladığı, erkeklerin 
göçünü önlediği sürece "yeşil altın" 
adını verir. Çay üreticileri için" güzel 
günler",  özellikle 1980'li yılların ba-
şından itibaren bitmeye başlar, yeşil 
altın, paslı yaprağa dönüşür.

Özelleştirme rüzgarları altında, 4 
Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı Yasa 
ile çayda devlet tekeli kaldırılarak, 
gerçek ve tüzel kişilere yaş çay satın 
alma, işleme ve paketleme fabrika-
ları kurup işletme hakkı tanınır. Ya-
sanın 3. maddesiyle 3788, 4223 ve 
6133 sayılı yasaların çayla ilgili hü-
kümleri yürürlükten kaldırılır.

Günümüzde Çaykur'un 46, özel sek-
törün ise 230 adet yaş çay işleme 
fabrikası bulunmaktadır. Çaykur'un 
üretim kapasitesi 6.700 ton/
gün, özel sektörün ise 8.700 ton/
gün'dür. Toplam kapasite 15.400 
ton/gün'dür. Sektörde kapasite kul-
lanım oranı yönünden büyük fark 
vardır. Toplam üretim kapasitesinin 
%57'sine sahip olan özel sektör, 
kuru çay üre-timinde  %30-35, top-
lam %43 üretim kapasitesine sahip 
Çaykur, kuru çay üretiminde %60-
65'lik paya sahiptir. Çaykur, mevcut 
kapasitesinin tamamını kullanırken, 
özel sektörün kapasite kullanım ora-
nı oldukça düşüktür.

Özellikle özelleştirmeye zemin ha-

zırlama amaçlı politikalar nedeniyle 
güç duruma düşen Çaykur ödeme 
güçlüğü çekerken, devlet özel fab-
rikalara yüz milyarlarca lira aktarır.
Özel sektöre tanınan teşviklerin de 
etkisiyle hızla kurulan çay işletmele-
rinin üretim kapasitesinin artmasına 
karşın, özelleştirmenin amaçları ara-
sında sayılan kaliteli üretim, rekabet, 
uygun fiyat oluşumu gibi amaçlar, 
özel sektör tarafından günümüze 
değin gerçekleştirilemez.

Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) nite-
liğinde olan Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 1994 yılında çıkartılan 
4046 sayılı Yasa'nın 35. maddesi ge-
reğince, İktisadi Devlet Teşekkülü 
(İDT) statüsüne alınır.

Ana statüsü 20.12.1996 ve22853 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, halen 
yürürlükte olan bu statü çerçevesin-
de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Günümüzde çaylık alanların %65'i 
Rize, %21'i Trabzon,%11'i Artvin, 
%3'ü ise 0,1-5 dekar Giresun ve Ordu 
illerinde bulunmaktadır. Çay üretici-
lerinin %80'i 0, -5 dekar, %17'si 6-10 
dekar, %2'si 11-15 dekar, %1'i 16 ve 
üzeri dekar, %17'si 6-10 dekar, %2'si, 
11-15 dekar, %1'i 16 ve üzeri dekar 
çaylık alana sahiptir. Çay tarımı böl-
gede çoğunlukla küçük aile işletme-
ciliği şeklinde yapılmaktadır.

Ekim alanlarının artışı, kalitesiz yaş 
çay yaprağının alınması ve kaçak 
kuru çay girişinin artması nedeniy-
le arz talep dengesizliğinde ortaya 
çıkan ürün fazlası ve böylece büyü-
yen stok hacimleri üreticinin yaş çayı 
satmasını güçleştirmiştir. Özellikle 
son yıllarda enflasyon ve girdi fiyat 
artışı ile çay fiyatı arasında oluşan 
dengesizlikler nedeniyle ve yaş çay 
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ürün bedellerinin kamu ve özellikle 
özel sektörce üretiyciye zamanında 
ödenmemesi sonucu üretici yoksul-
laşmış, çay ekonomik bir gelir kayna-
ğı özelliğini yitirmiştir.

Yaş çay alımları itibarıyla Çaykur'un 
65, özel kesimin ise %35 paya sahip 
olduğu sektör, hem kamu hem de 
özel sektör işletmeciliği bakımından 
başarılı görünmemektedir. Çay işlet-
meciliğinde ortaya çıkan başarısızlık, 
üreticiye düşük yaş çay geliri ola-
rak yansımakta, mevcut durumdan 
memmun olan hiçbir kesim kalma-
maktadır.  

2001 yılı itibarıyla özel sektöre yak-
laşık 300 bin ton, Çaykura 546.970 
ton  olmak üzere toplam 846.970 
ton çay satan üreticilerin geliri, 2002 
yılı taban fiyatı ile net 312 TL/kg üze-
rinden ortalama 1.294.650 TL'dir. Bir 
çay üreticisi ailesinin 4 kişi olduğu-
nu var saydığımızda, her tür masraf 
dahil kişi başı gelir 323.6 milyon/TL, 
yaklaşık 180 dolardır. Bu rakamlar, 
çay üreticiliğinin artık ekonomik bir 
faaliyet olmaktan çıktığını göster-
mektedir. 

Üretici için belli miktarda çay alma 
ve uzun vadade de olsa ödeme ga-
rantisi taşıyan Çaykur'u tamamen 
özelleştirmesini gündeme getiren 
hükümet, maaliyeti ancak karşılayan 
bir fiyatla üretim yapmak zorunda 
kalan çay üreticisinin de üretimden 
çekilmesini dayatmaktadır. 

Büyük zorlukları aşarak başarıya ula-
şan, sonradan geleceği göremeyen-
lerce başarasızlığa mahkum edilme-
ye çalışılan "Yeşil Çay Yaprağından 
Demli Çay Bardağına" çayın öykü-

sünü, Asım Zihnioğlu'nun sözleriyle 
bitirelim: 

"Bugün çay üretimimizde yaşanan 
gerçek bir yanılgı ve gerçek bir kaostur. 
Artık çaycılığımızın Devlet desteğine 
ihtiyacı kalmamalıydı. Üreticilerimizin 
ve bundan yararlanan bölge insanı-
nın harakete geçerek, kendi ürününe 
ve onun sorunlarına sahip çıkması 
gerekirdi... Üreticilerimiz ise sadece 
Devletin vereceği yaprak fiyatlarının 
artırılmasını istemekten başka bir şey 
yapmamakta, bu çürük gidişin kendi 
çıkarları için büyük tehlike olduğunu 
düşünmemektedir. Yöre insanımı-
zın, üreticilerimizin umursamazlığını 
ve içinde bulundukları tehlikeye göz 
yummalarını şaşkınlıkla izliyorum. 

Artık 'günü kurtarma' ve 'günlük ya-
şam' düşüncesi değil, hem günü hem 
de geleceği kurtarmak için çaba sarf 
etmenin zamanı gelmiştir. Bu, ancak 
sorumluluğu hep birlikte paylaşmak-
la, sorunlara birlikte sahip çıkmakla 
yaratılabilir. Üreticiler, bölge insanıyla 
ilgililer sorumlulukta paydaşlık yara-
tabilirler ise sorunlar birer birer kolay-
ca çözülür. İşte özlemim bu dur."

"Yürekten verilen hizmet yüreklerde iz 
bırakır." Bedri Rahmi Eyüpoğlu çaya 
gönül verenleri unutmaz, dizeleriyle 
tarihe taşır:

Bir  ilimiz var adı, Rize

Durup dururken bir bardak çay sundu 
bize

Rize de çayı kim yetiştirdi Rize'de

Missisipi'ye karışan çayları öğrettiler 
bize,

Rize'de çayı kim buldu Rize'de

Kimdi o sessiz sedasız kumral kumral

Demlinen mübarek Adam

Adını öğretmediler bize

İşte o güzel adamdan bre Şahin Aman

Bir tane daha.

TÜBİTAK, bir ideal uğruna ömrünü 
feda eden Zihni Derin'e 1969 yılında 
bir "Hizmet Ödülü" vererek, gurur 
dolu bir başarı öyküsünün kahrama-
nını taçlandırır, adını ölümsüzleştirir.

TÜBİTAK Hizmet Ödülü, 1983 yılında 
Asım Zihnioğlu'na verilir, onun adı 
da ölümsüzleştirilir. 

Öyküde de görüleceği gibi, çay üre-
timinin çok önemli sosyal ve ekono-
mik getirileri vardır ve çay sektörü-
nü ilgilendiren sorunlar, tek başına 
değil, ulasal çıkarlarımıza uygun bir 
tarım politikası bütünlüğü içinde 
inançlı ve onurlu insanlarca çözüme 
kavuşturulabilir.

Ali Rıza Erten, Zihni Derin, Asım Zih-
nioğlu, bir yeşilin peşinde koşan di-
ğer insanlar. Sizi saygı ve şükranla 
anıyoruz. Unutmayalım: Bir yudum 
çay keyfi için geçmedi ömürler, bir 
yeşilin peşinde. 
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Arthur Ganson'un mekanik 
açıdan karmaşık ve ilginç 
eserleri kendisi gibi çelişki-
lerle doludur.

Örneğin en popüler parçalarından 
biri olan "Lades Kemikli Makinalar"ı 
ele alalım. Ganson bir hindinin lades 
kemiğinin bacaklarını bir demet kab-
lo ile  güçlendirerek,  ince ve uzun 
yapıdaki bir dizi volanla, kablo geri-
limleriyle birleştirmiştir; sonuç olarak 
lades kemiği yavaş adımlarla ilerle-
mektedir.

Kırılgan lades kemiği, kullanışsız tek-
nolojiye odaklanan Sisifus ödevleriy-
le de ilgili olabilir. Belki de iyi kalpli 

hareketli 
heykellerinin her 

1 Mechanical Engineering - The Magazine of ASME dergisinin Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dilan Pamuk tarafından dilimize çevirilmiştir.
2 New York'lu bağımsız bir teknoloji yazarı

2

A Kinetic Sculptor1 

Chehalis Hegner
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makina lades kemiğinin yolculuğunu 
yalnız tamamlamasına yardım edi-
yordur. Ganson'ın dünyasında hiçbir 
şeyin tek bir doğru cevabı yoktur.

Kinetik heykelleri oluşturma şekli bu 
şekilde yorumlanabilmesini daha 
kolay bir hâle getiriyor ve bu da 
Ganson'ın kendisinde gözlemlediği-
miz çelişkilere bir açıklama getiriyor.

Mühendis olduğu kadar bir sanatçı 
da olan Ganson, cilasız çelikle, buldu-
ğu nesnelerle, el yapımı dişlilerle ve 
kabaca lehimlenmiş tellerle çalışıyor. 
Ancak o bu çelişkileri öyle bir dikkatle 
bir araya getiriyor ki hareketleri zarif 
ve büyüleyici bir güzellik ortaya çı-
karıyor. Makinaları güçlü ve karanlık 
duyguları yansıtsalar da içten bir kah-
kaha ya da bir gülümseme yaratacak 
bir espri anlayışı barındırıyorlar.

Ganson, "Her makinada hem çok 
bariz hem de çok açık uçlu olan bir 
şey var," dedi. Netlik, insanların bir 
şeyi kavrayıp ona inanmalarını sağ-
larken, muğlaklık kendi hikayelerini 
ve anlamlarını yaratmalarına olanak 
veriyor."

Eserlerin ardında hangi teori ya-
tarsa yatsın, insanlar gördüklerini 
beğeniyorlar. İzleyiciler, örneğin 

Ganson'un birkaç yıl önce yaptığı bir 
TED Talk'takiler, genellikle Ganson'ın 
heykellerinin videolarını gördükle-
rinde neşelenip alkışlıyorlar. Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 
Müzesi 1995'te açıldığından beri 
Ganson'ın yirmi bir eseri sergilenmiş 
ve müzenin yıllık 140.000 ziyaretçi-
si tarafından sürekli en sevilen sergi 
olarak seçilmiştir.

Müze müdürü John Durant "Jestürel 
Mühendislik: Arthur Ganson'ın Hey-
kelciliği" adlı serginin aylar süren ta-
dilatın ardından yeniden açılışından 
sonra "Bu sergiyi kapatmak zorunda 
olmak hoşumuza gitmiyor," dedi. 
"Birçok ziyaretçimiz hayal kırıklığına 
uğruyor."

Yaklaşık 40 yıldır popüler heykeller 
yaratmasına rağmen, Ganson hâlâ 
klasik sanat anlayışının dışına çıkan 
bir sanatçı olarak görülüyor.

Kalıcı montajları Ohio'da bulu-
nan Milli Ün Mucitleri Salonu'nda 
ve Smithsonian Enstitüsü'nün Le-
melson İcat ve Yenilik Çalışmaları 
Merkezi'nde tıkırdamakta, vınlamak-
ta ve uğuldamaktadır. Eserleri dün-
yanın her yerinde sayısız müze ve ga-
lerilerde sergilenmiş ve hatta Arthur 
isimli çizgi filmin"Muffy's Art Attack" 
isimli bir bölümünde eserlerine yer 
verilmiştir.

Buna rağmen, Ganson'ın eserleri hiç-
bir zaman ana akımın bir parçası ola-
rak görülmemiş ya da günümüzün 
trend öncülerinden destek görme-
miştir.

Ganson'un Şükran Gününden Son-
raki Cuma Zincirleme (Friday Fater 
Thanks giving/F.A.T) Reaksiyonu-
MIT kampüsünde her yıl, her yaştan 
mühendisin  dev bir Rube Goldberg 
aracı yapmak üzere can attığı- etkin-

J.H.'nin Portresi

kariyerlerini 

hareket 

Ganson 

riyor

Kırılgan Makina
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liğinin yürütülmesine yardım eden 
kinetik heykeltraş arkadaşı Jeff Lei-
berman, "Ganson, sanat dünyasında-
kilerin takip ettiklerini takip etmiyor," 
dedi.  “Görünüşe bakılırsa hiçbir trend 
umrunda değil. Kendi işini yapmakla 
meşgul ve aynı türden kurallara bo-
yun eğmiyor. O aykırı bir sanatçı."

Ancak, sanatın ana akımı onun değe-
rini bilmese de Ganson kim ve ne ol-
duğunun farkında. Tıpkı Henry Ford, 
Cyrus McCormick ve Eli Whitney gibi, 
o da makina mühendisliğini kendi 
kendine öğrenenlerden.

"Tüm endişelerim ve fikirlerim ma-
kina mühendisliği dünyasının bir alt 
kümesidir," diyor Ganson. "Heykele 
bakan tüm makina mühendisleri, 
mühendislik sürecinin bir yankısını 
ya da yansımasını görecektir."

Ganson'ın çalışmalarının asıl çekicili-
ği ise başka bir tezatta yatıyor. Çoğu 
mühendis kariyerlerini makinalarının 
hareket etmelerini sağlayan parçala-
rı saklamak için harcarken, Ganson 
kendisininkini açıkça gösteriyor. Dö-
nen tekerlerin, sürünen zincirlerin ve 
dönen kollar ve kamların zekice bir 
araya gelişi makinanın gizemini açı-
ğa vuruyor.

MIT'den Durant, "Arthur hiçbir şeyi 
gizlemez," diyor. "Çalışmasına müm-
kün olduğu kadar ışık tutmak onun 
hoşuna gidiyor; böylelikle insanlar 
makina mühendisliğinin ne kadar 
karmaşık olduğunu anlayabiliyor. Ve 
böyle şeyler insanların da ilgisini çe-
kiyor."

Örneğin "Corey'in Sarı Sandalyesi"nde 
minik bir sandalye, etrafı yıldız şeklin-
deki bir zincirle çevrili halde, bir kara 
tahtanın üzerinde uçuyor. Yıldızın altı 
köşesinin her birinde bir dişli seti, 
sandalyenin önceden kesili kısmına 
tutturulmuş olan bir metal kolu ve 

çubuğu itiyor. Zincir ilerledikçe, kollar 
dönüyor ve sandalyenin kesitlerini 
kara tahtanın kenarlarına doğru uçu-
ruyor. Burada yavaşça dönüyor ve ar-
dından hızla yerlerine düşüyorlar.

Tıpkı bir patlamayı zamanda hem ile-
ri hem de geri doğru sararak izlemeyi 
andırıyor. Ganson, bunun bir görü-
şün özünü kavrama girişimi olduğu-
nu söylüyor.

"Yağlı Makina" adlı başka bir ese-
rinde, tel bir kol yağ dolu bir oluğa 
doğru yavaş yavaş sallanmaktadır. 
Tahrikli dişli kolu döngünün en üst 
noktasına kaldırdığında, oluk yükü-
nü boşaltarak makinanın parçalarını 
zengin, kalın bir 70'lik motor yağı ile 
kaplar. Ganson'ın çalışması hakkında 
yazdığı kısa bir öyküsünde de dediği 
gibi, "Bir makina için daha güzel ne 
olabilir ki?" 

Ganson'ın heykellerinin taşıdığı mi-
zah ve anlam ne olursa olsun, hare-
ket bu heykellerin en önemli unsuru.

"Hareket eserlerimdeki insanların 
ilgisini çeken ilk şeylerden biri," di-
yor Ganson. "Bu da hayatımızdaki 
makinalarla aramızdaki uzun süredir 
var olan ilişkiden kaynaklanıyor. Be-
nim heykellerim birer makina, ama 
faydalı olarak algılanmayan bir işlev 
sunuyorlar. Faydalı bir işlevi olmayan 
bir makinanın kendine has bir mizahı 
vardır."

Aslında, yürüyen lades kemiğini or-
taya çıkaran da Ganson'un mizah an-
layışıdır. Bu fikir Ganson'un aklına bir 
Şükran Günü yemeğinde, yemeğiyle 
oynarken geldi. Hindinin lades kemi-
ğini bir kovboy gibi ağır ağır yürüte-
bilirdi; ama kendi kendine hareket 
etmesini nasıl sağlayacağını merak 
ediyordu.

Ganson'un kendisi de çalışmaları ve 
kariyeri kadar çelişkili. Uzun boylu 
ve saçsız. Bıyık bıraktığında biraz ür-
kütücü görünüyor. Elleri kocaman ve 
tırnakları genelde kirli. Ancak uzun 

Lades Kemikli Makina
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parmaklarını, telleri sabırla bükerek 
dişliler haline getirmek ya da küçük 
metal parçalarını özenle işleyerek, 
genellikle 6 desimetreden kısa hey-
keller haline getirmek için kullanıyor.

Onu inşaat alanında çalışırken arka 
cebinde sayfaları kıvrılmış bir Camus 
kitabıyla görebilirsiniz. Ya da bir ma-
sada sessizce oturup saat yaparken. 
Ya da bir Şükran Günü lades kemiğiy-
le oynarken.

Çalışmalarıyla ilgili sorular soruldu-
ğunda kapsamlı, karmaşık cevaplar 
verir. Konuşmayı sevdiği belli; ama 
hep böyle değildi.

Connecticut eyaletinin Bloomfield 
kentinde geçen çocukluğu süresince 
Ganson, aşırı derecede utangaç bir 
çocuktu ve diğer insanlarla konuş-
maktan korkardı. Kebdisini resimler 
çizerek ve odundan, mukavvadan ve 
elinin altındaki diğer materyallerden 
basit heykeller yaratarak ifade etme-
nin çok daha kolay olduğunu düşü-
nüyordu.

Girdiği yetenek testlerinde 
Ganson'un okuma hızının yavaş oldu-
ğu anlaşıldı; fakat nesnelerin uzamsal 
ilişkilerini kavramada oldukça hızlıy-
dı. Sesi ile yapamadığını elleriyle ya-
pıyordu. "Bodrumumun güven dolu 
ve yalnız ortamında insanlar için bir 
şeyler yapmak, ellerimle bir şeyler ya-
ratmak iletişim kurmanın en güvenli 
yolu idi," dedi.

Ganson'ın harekete olan ilgisi ilko-
kuldayken başladı. Hızlanan bir ara-
ba görüntüsü yaratan bir flipbook 
(sayfaları başparmakla hızlı bir şekil-
de çevrildiğinde hareket illüzyonu 
yaratan resimli defter) ya da gazlı bir 
uçak motoru modeliyle itilen ve kısa 
kızaklardan oluşan buz kızağı yapa-
rak kendisini ifade etmenin yeni bir 
yolunu buldu.

Lisedeyken, fiziksel hareketten daha 

fazlasına merak salmaya başladı. Bil-
gisayar programlamanın mantığı ve 
sistemli akışına aşık oldu, "Daha önce 
bilgisayar programcılığına ilgi duy-
mamış olmam şaşırtıcı," dedi. "Ama 
bunda da eksik olan bir şey vardı: in-
sanlarla iletişim."

Bunun yerine, tıp öğrenimine ha-
zırlık kursları aldı ve New Hampshi-
re Üniversitesi'nde sanat öğrenimi 
gördü. Amacı cerrah olmaktı. "Kritik 
durumlarda ellerimle çalışmayı çok 
seviyordum," dedi Ganson. Ama bir 
tıp kariyeri için gerekli olan ezber 
miktarından nefret ediyordu.

Sonunda, yalnızca sanata odaklan-
dı: "Nihayet tüm bu farklı yönlerimi 
bir araya getirmemi mümkün kılan 
bir şey bulmuştum. Aslında çoğu 
tesadüftü. Yalnızca sezgilerimi takip 
ediyordum." Üç boyutlu tasarım der-
si için yapması gereken bir ödev onu 
mekanik heykellere yönlendirdi. Bir 
proje için, telleri lehimleyerek kara-
sinekler sayesinde hareket eden kü-
çük bir araba ortaya çıkardı. Bir baş-
ka proje için, topluiğnenin bir ucunu 

bir sineğe yapıştırarak bir fırıldağa 
tutturduğu bir yalancı deney ger-
çekleştirdi. Planı, farklı sıcaklıklarda 
deneyi yaparak sıcaklığın uçuş hızını 
nasıl etkilediğini gözlemlemekti.

Bu fikirden "Tabi ki bir işe yaramaz-
dı," diye bahsetti. Ancak, her proje 
onu yeni mekanik ihtimallere yö-
neltti. Çok geçmeden tasarımın, ma-
teryallerin ve düzenlemenin doğru 
bir şekilde bir araya getirilmesiyle 
belirli fikirleri temsil eden işlevsel 
mekanik heykeller yaratabileceğini 
öğrendi.

Sanat öğretmenlerinden birinin onu 
İsviçreli ressam ve kinetik heykeltraş 
Jean Tinguely'nin eserleri ile tanıştır-
ması ona ilham verdi. Tinguely'nin 
gizlenmemiş teçhizatları ve hareket-
leri, Ganson'ın tarzını, metodunu ve 
kullandığı materyalleri doğrudan et-
kilemiştir.

"Bir telle her şeyi yapabilirsiniz," diyor 
Ganson. "Bu düşünce beynimin üç 
boyutta promlem çözmeye bayılan 
bir kısmını açığa çıkardı."

Makara Zincirli Makina
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Eğer Ganson mühendis gibi konu-
şuyorsa, resmi mühendislik eğitimi 
eksikliğine rağmen bir mühendis 
olduğu içindir. Massachusetts Tek-
noloji Enstitüsü'nün (MIT) Makina 
Mühendisliği Bölümü'nde misafir sa-
natçı olarak uzun bir zaman geçirdi. 
"Yarattığım her bir parçayla ben de 
bir şeyler öğreniyorum," dedi.

Her bir heykeli yapmak ve hareketini 
düzenlemek için, tıpkı bir ressamın 
görsel bir etki yaratmak için renk 
teorisini rehber olarak kullandığı 
gibi makina mühendisliğinin ve fizi-
ğin esaslarınını kullanıyor. Ganson'a 
göre sanat, mühendisliğin ayrılmaz 
bir parçası.

"Temelde makina mühendisleri ne 
yapıyorsa ben de onu yapıyorum; 
ama farklı bir sonuç için," diyor. "Be-
nim çalışmalarımda her bir karar 
fiziksel, faydacı ve duygusal bir bo-
yuta dayanıyor: Nasıl çalışır? Ne his-
settirir? Kendime her zaman bu iki 
soruyu sorarım."

Ganson bunları, Boston'da uzun yıl-
lar boyu yaşadığı yerden taşındıktan 
kısa bir süre sonra, Chicago'nun ku-
zeyinde uzanan bir çiftliğin mutfa-
ğında telefonla konuşurken söyledi. 

Eşi fotoğrafçı Chehalis Hegner duya-
bileceği bir mesafede oturuyordu.

"Artur'dan böyle bir şeyi duyamazdı-
nız," diye lafa girdi; "ama size kaç kez 
MIT'ten mühendislerin geldiğini ve 
ilkokul öğrencilerinin Arthur'un eser-
leri onlara ilham verdiği için mühen-
dis olmak istediklerini söylediklerinin 
anlatamam. Arthur'a 'Bana mühen-
disliğin yaratıcı ve ilham verici oldu-
ğunu gösterdin,' diyorlar."

Bu öğrencilerden biri de kinetik hey-
keltraş Lieberman idi. Aynı zaman-
da Discovery Channel'ın Time Warp 
programının eski sunucusu da olan 
Lieberman, Ganson'un çalışmalarını 
ilk olarak bir kampüs turu sırasında 
MIT Müzesi'ni ziyaret ettiğinde gör-
dü. Sonrasında Lieberman gördük-
lerini, "Büyülenmiştim, çünkü haya-
tımda ilk kez birinin mühendislik ile 
sanatı bir araya getirdiğine tanık ol-
muştum," diye yorumladı.

Kendisi okula kabul edildikten sonra 
heykeller tasarlamak ve nasıl çalış-
tıklarını anlamak için onları tersten 
düzenlemek üzere müzeyi sık sık 
ziyaret etti. MIT'te makina mühen-
disliği, fizik, matematik ile medya sa-
natları ve bilimi bölümlerini okurken 
Ganson'dan öğrendiklerini uygula-
maya geçirdi.

Ganson'un çalışmalarının Lieber-
man'ın dersleri dışındaki hayatı üze-
rinde de etkileri oldu. Eğitimimin 
çoğunda gözden kaçırdığım ve öğ-
renmeyi eğlenceli hale getiren şey, 
bir şeylerin iç yüzünü kavramaktır, 

'Bunu nasıl oldu da gözden kaçır-
dım?" diyor Lieberman. "Onun eseri-
ni gördüğümde, beynim 'Nasıl oluyor 
da bir lades kemiğini yürüyormuş 
gibi gösteriyor?' diye soruyor. İş, iste-
diğiniz bir şeye istediğiniz şeyi nasıl 
yaptıracağınızı düşünmekte bitiyor."

Ganson için bu düşünme süreci 
hâlen devam ediyor. Çiftliğe taşın-
dığından beri yeni yaratıcılık alanları 
keşfetmeyi sürdürüyor. Projelerin-
den bazılarının ününe yepyeni çeliş-
kiler ekleyeceği kesin. Örneğin kışın 
çoğunu, küçük birkaç eski ahırı, kişi-
sel çalışmalarının portfolyosunu ay-
rıntılarıyla gözler önüne serebileceği 
daha büyük parçalar yaratabileceği 
stüdyolara dönüştürerek geçirdi.

Bunun yanı sıra, başta Cory'nin Sarı 
Sandalyesi olmak üzere, en sevilen 
heykellerini seri üretimle çoğaltarak 
online ortamlarda satmayı planlıyor. 
Seri üretim yapabilmek için, elbette 
eserlerini ulaşılabilir kılan bazı işlen-
memiş, elle yapılmış özelliklerini dü-
zeltecek olan daha standart bir üre-
tim şekli geliştirmesi gerekecek.

Ayrıca, üç boyutlu bir yazıcı sahibi 
olmayı da iple çekiyor. "Sabırsızlanı-
yorum," diyor Ganson. "Ama yine de 
bir yanım sadece telleri bükerek bir 
şeyler yaratmaktan yana."

Bunlar bir yana, Ganson çiftliğinin 
böcekler tarafından istila edilmiş 
olduğunu söylemekten müthiş bir 
keyif alıyor. Bu canlılar onun daha 
önceki bir böcegin enerjisini minik 
makinaları harekete geçirmek için 
kullanma çabalarını tekrar hayata ge-
çirme şansı veriyorlar.

"Makinalar, mutluluğumun ve mü-
hendisliğe olan aşkımın vücut bul-
muş hali," diyor. "En önemlisi de bu 
zaten."

Ve bu aşk aynı zamanda onun tüm 
çelişkilerini uyumlu bir hale getiren 
şey. 
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T
MMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO), işçi sağlığı ve iş 
güvenliği (İSG) mevzuatını, uy-

gulama sorunlarını ve resmi verileri, iki 
yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Oda Raporu’nda değerlen-
dirmektedir. Raporda dünyadaki du-
rum, İSG kavramının gelişimi, iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarına dair SGK 
verileri, kaza ve hastalıkların nedenle-
ri, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, iş 
güvenliği mühendisliği, işyeri hekimli-
ği, MMO çalışmaları ve çözüm önerile-
ri yer almaktadır. Raporun tamamına 
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/

isci-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-

raporu adresinden ulaşılabilmektedir.

Ülkemizde toplu iş cinayetlerine dö-
nüşen iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rı, sermayenin azami kâr hırsı ve emek 

aleyhine politikalardan kaynaklan-
maktadır. Neoliberal serbestleştirme, 
özelleştirme, sendikasızlaştırma, ta-
şeronlaştırma, esnek/güvencesiz is-
tihdam biçimleri, çalışma koşullarının 
ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği 
sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının art-
masının başlıca nedenleri arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin art-
ması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 
ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve 
diğer sağlık personeline ilişkin yönet-
meliklerin defalarca değiştirilmesine 
rağmen kazalar ve iş cinayetleri arta-
rak devam etmektedir. SGK verileri de 
bu yöndedir.

İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilim-
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ler ile bağlantılı disiplinlerarası bir ko-
nudur ancak bu disiplinler ülkemizde 
adeta cezalandırılmaktadır. Öyle ki, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası, sorumlu-
lukları 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 işve-
renlere maliyetinin düşürülmesidir. 
Bu personelin ayda 8 dakika, 12 da-
kika, 16 dakika gibi kısa sürelerle 
görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının azalması 
mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, tek-
nik eleman, hemşire ve diğer sağlık 
personeline verilecek eğitim hizmet-
leri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari 
danışmanlık hizmetlerine dönüştü-
rülmüştür. İş güvenliği mühendisliği 
ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzman-
lığı” altında bir tutulmuştur. Özel öğ-
retim kurumlarına yetki tanınmasıyla 
mühendislik meslek örgütlerinin fonk-
siyonu dışlanmış, Bakanlık kadroları 
kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok 
işyerinde danışmanlık hizmeti verme-
si yoluyla tam zamanlı iş güvenliği mü-
hendisliği dışlanmış; uzmanlar ücretli 
olarak yanlarında çalıştıkları işverene 
bağımlı kılınmış; iş kazalarında işve-
renlerin sorumluluğu ortadan kaldı-
rılmıştır. Yasadan sonra, yüzlerce eği-
tim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, 
fakat yapılan düzenlemeler sonucu 
bazıları kapanmış, ülkemiz “eğitim 
kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüş-
müştür.

SGK her yıl, bir önceki yıl veya iki yıl 
öncesine dair iş kazaları ve meslek 
hastalıkları istatistiklerini yayımla-

maktadır. Bu nedenle raporumuzda 
2015 yılı verileri değerlendirilmiştir. 
2016 yılı verileri açıklandığında ra-
porumuz yine güncellenecektir. SGK 
verilerinin 5510 sayılı yasanın 4-1/a 
maddesi kapsamındaki “aktif sigor-
talılar” 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 yılla-
rında 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 kaza-
ları 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 sonu-
cu 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 veri-
lerinde hayatını kaybeden bin 252 ki-
şinin 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 yaşa-
mını kaybetmiştir.

İş kazası sayıları ile iş kazası ve mes-
lek hastalığı sonucu ölüm vakaları 
1996 yılı sonrasının doruğu düzeyin-
dedir. Eurostat istatistiklerine göre 
de Türkiye, 100 bin çalışan başına 

ölümlü iş kazalarında Avrupa’da bi-
rinci sıradadır.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucu ölüm ge-
liri bağlananlarla ilgili veriler de bu-
lunmakta fakat dosyalar ilgili ölüm 
yılında sonuçlanmadığı için o yılın 
ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan 
hak sahibi sayısını tespit güçlüğü bu-
lunmaktadır. 2015 yılı sonu itibarıyla 
iş kazası sonucu ölümler dolayısıyla 
toplam 80 bin 267 hak sahibine ölüm 
geliri bağlanmıştır. Yıllar birleştirilip 
ortalamalar alındığında, ölümlerin 
açıklananın iki katı olduğu anlaşıl-
maktadır.

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

Birbiriyle ilişkili faaliyet grupları bir-
leşik yorumlandığında, en fazla ölüm 
yaşanan faaliyet grupları sıralama-
sında inşaat sektörü 433 kişi (yüzde 
41,45) ile birinci sırada; taşımacılık 
(kara, hava, su yolu, boru taşımacı-
lığı ve taşımacılık için depolama ve 
destekleme faaliyetleri dahil) 190 kişi 
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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)*

(yüzde 15,26) ile ikinci sırada; maden-
cilik (kömür ve linyit çıkartılması, me-
tal cevheri madenciliği, diğer maden-
cilik ve taşocakçılığı) 79 kişi (yüzde 
6,31) ile üçüncü sırada; perakende ve 
toptan ticaret 71 kişi (yüzde 5,67) ile 
dördüncü sırada; metal sanayi (fabri-
kasyon 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 oranında-
dır. 17 ilde gerçekleşen 178 bin 217 iş 
kazası da toplam 241 bin 547 iş kaza-
sının yüzde 73,78’ine tekabül etmek-
tedir. İş kazası sonucu ölümlerin en 
yüksek olduğu 17 il sırasıyla; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, 
Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, 
Denizli, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Te-
kirdağ, Afyonkarahisar, Diyarbakır’dır. 
Hiç ölüm yaşanmayan il ise Bayburt 
olarak görünmektedir.

Meslek hastalıkları SGK istatistikleri-
nin en gayri ciddi yanını oluşturmak-
tadır. Dünyada iş kazaları oranı yüzde 
44, meslek hastalıkları oranı yüzde 
56’dır. Fakat Türkiye’de iş kazaları ora-
nının yüzde 99,998, meslek hastalık-
larının ise on binde 2 oranında olma-
sı, SGK veri tabanının sorunlu yapısını 
göstermektedir. SGK’ye göre meslek 
hastalıkları 81 il içinde yalnızca 31 
ilde 510 vakadan ibarettir ve 136’sı 
sigortalılığı bittikten sonra meslek 
hastalığı teşhisi koyulanları kapsa-
maktadır. 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 ka-
zası 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 (mo-
torlu kara taşıtları ve motosikletler 
hariç) (2 bin 454 kaza), insan sağlığı 
hizmetleri (bin 993 kaza) giyim eş-
yalarının imalatıdır (bin 634 kaza). 
Bu yedi faaliyet grubunda yaşanan 
19 bin 103 iş kazası, kadınların ma-
ruz kaldığı toplam 34 bin 625 iş ka-
zasının 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 sayısı-
nın yüzde 72’sini oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tablo, 2000-2015 yılların-

daki iş kazası, meslek hastalığı, iş ka-
zası ve meslek hastalığı sonucu ölüm 
sayılarındaki vahim artışları yansıt-
maktadır. (2012 yılından itibarenki 
"0" verileri SGK’ye, parantez içindeki-
ler İSGM’ye aittir.)

İSG sorunlarının doğru çözümlere 
kavuşturulmasına yönelik güvenlik 
önlemlerinin geliştirilmesi, mesle-
ğimiz ve Odamızın temel görevleri 
arasındadır. İSG alanı ile ilgili ulusal 
politikaların oluşturulması, kararla-
rın alınması ve işyerlerinde denetim 
üzerine kararlar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından, diğer 
sosyal tarafların görüşleri önemsen-
meden alınmaktadır. Gelinen vahim 
nokta göstermektedir ki, Bakanlık 
doğru kararlar almamaktadır. Konu 
sermaye güçlerinin çıkarlarına göre 
değil, çalışanlardan yana, sendikalar, 
üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüş-
leri ve kamusal denetim ekseninde 
çözümlenmeyi beklemektedir.
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Makina Mühendisleri Odası'nın 
başlattığı bakım konusundaki bi-
linçlenme çabaları 2003-2009 yılları 
arasında Denizli, 2011 yılında Ko-
caeli, 2013 yılında Sakarya ve son 
olarak da 2015 yılında Eskişehir`de 
düzenlenmiş olan Bakım Teknoloji-
leri Kongresi ve Sergi faaliyetleriyle 
ivme kazanmıştır. Ancak gelinen 
nokta halen beklentilerin altındadır 
ve Odamızın yapacağı daha çok ça-
lışma vardır.

Bakım, yapılabilirliğin herhangi bir 
sistemin tasarım aşamasında baş-
ladığı varsayımıyla ve mühendislik 
eğitimi esnasında veya sonrasında 
bilinçlenmeye yönelik ne tür çalış-
malar yapılabileceğinin tartışılma-
sının gerekli olduğu düşüncesiyle 
VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi'nin ana teması, “Bakım İçin 
Tasarım – Mühendislikte Bakım Eği-
timi” olarak belirlenmiştir.

Kongremiz, çağdaş bilgi ve tekno-
lojinin etkin şekilde tartışıldığı bir 
platform olma niteliğinin yanı sıra, 
Bakım Mühendisliği Meslek Disip-
linin gelişmesi ve kurumsallaşma-
sı yönündeki çalışmalara da ivme 

Amaç-Kapsam
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kazandıracaktır. Yeni teknolojiler 
ve uygulamalar konusunda yurt 
dışındaki çalışmaların da sunula-
cağı Kongremizin, teknolojik yeni-
liklerin ve çağdaş uygulamaların 
ülkemize kazandırılması yönün-
de çok önemli bir etkinlik olacağı 
inancındayız. Bu ulusal etkinlikte, 
konusunda uzman herkesin bildi-
ri sunması, bilgi ve deneyimlerini 
paylaşması, bildirilerin uygulamacı 
mühendislere referans niteliğinde 
olması hedeflenmektedir.

28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında 
Denizli’de gerçekleştirilecek olan 
ulusal kongre ve sergimizde, konu-
sunda uzman olan kişi ve firmaların, 
bilgi ve deneyimlerini bizlerle pay-
laşmasını, bildiriler sunmasını he-
deflemekteyiz. Sergi boyutunda ise 
çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet 
veren firmalar ile işletmelerin ba-
kım personellerini, akademisyenleri 
ve üniversite öğrencilerini buluştur-
mayı amaçlamaktayız.

 İçin Tasarım

Uygulamaları

-
kım Uygulamaları

Bakım Uygulamaları

Uygulamaları

ve Uygulamaları

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçme-
yecek şekilde A4 ebadındaki kağıda, 
Microsoft Office Word programı kul-
lanarak 12 punto Times New Roman 
Tur fontu ile yazılarak gönderilmeli-

dir. Bildiri özetinde, bildiri tam başlı-
ğının altında yazarların unvanları ile 
birlikte ad ve soyadları, iletişim ad-
resleri, e-posta bilgileri yer almalıdır. 
Bildiri özetleri 10.04.2017 tarihine 
kadar etkinlik iletişim adresine (ba-
kimkongresi@mmo.org.tr) gönderil-

kongre kurulları tarafından ön ince-
lemeden geçirildikten sonra kong-
reye uygun olup olmadığı belirlene-
cek ve 30.04.2017 tarihinde www.
bakimkongresi.org adresindeki web 
sayfamızdan ilan edilecektir.

Tarihleri
           10 Nisan 2017  

ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucu 
Bildirilmesi 

                                             30 Nisan 2017

                                                10 Ekim2017

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve 
Yazarlarına Değerlendirme 
Sonucunun Bildirilmesi 

                  30 Ekim 2017
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