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Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

0ñ(0.856352*5$0,

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı
Sınavı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havuz Tesisatı
Klima Tesisatı
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)
Medikal Gaz Tesisatı
Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Yangın Tesisatı

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

11-12 Eylül 2017
12-13 Eylül 2017
15-16 Eylül 2017
13-15 Eylül 2017
15-17 Eylül 2017
26-28 Eylül 2017
5-8 Eylül 2017
7-10 Eylül 2017
7-10 Eylül 2017
9 Eylül 2017
9 Eylül 2017
10 Eylül 2017
10 Eylül 2017
12 Eylül 2017
12 Eylül 2017
13 Eylül 2017
18-21 Eylül 2017
22-25 Eylül 2017
25-28 Eylül 2017
25-28 Eylül 2017
7-10 Eylül 2017
14-17 Eylül 2017
25-28 Eylül 2017
8 Eylül 2017
22 Eylül 2017
27-29 Eylül 2017
18-22 Eylül 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube
Samsun Şube
Konya Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Antalya Şube
İzmir Şube
İstanbul Şube
Ankara Şube
Diyarbakır Şube
Ankara Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
İzmir Şube
Adana Şube
Antalya Şube
Diyarbakır Şube
İzmir Şube
İstanbul Şube
Konya Şube
Konya Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube

13 Eylül 2017
14 Eylül 2017
18 Eylül 2017
15 Eylül 2017
18 Eylül 2017
29 Eylül 2017
8 Eylül 2017
10 Eylül 2017
11 Eylül 2017
9 Eylül 2017
9 Eylül 2017
10 Eylül 2017
10 Eylül 2017
12 Eylül 2017
12 Eylül 2017
13 Eylül 2017
22 Eylül 2017
26 Eylül 2017
29 Eylül 2017
29 Eylül 2017
11 Eylül 2017
18 Eylül 2017
29 Eylül 2017
29 Eylül 2017
22 Eylül 2017

23 Eylül 2017

Bursa Şube

23 Eylül 2017

8-10 Eylül 2017
8-10 Eylül 2017
12-14 Eylül 2017
19-21 Eylül 2017
27-29 Eylül 2017
25-29 Eylül 2017
22-24 Eylül 2017
11-17 Eylül 2017
18-24 Eylül 2017
18-24 Eylül 2017
15-16 Eylül 2017
18-19 Eylül 2017
13-15 Eylül 2017
15-17 Eylül 2017
15-17 Eylül 2017
19-21 Eylül 2017
7-9 Eylül 2017
8-10 Eylül 2017
20-22 Eylül 2017

Adana Şube
Bursa Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Ankara Şube
İstanbul Şube
Eskişehir Şube
Konya Şube
İzmir Şube
İstanbul Şube
Adana Şube
Bursa Şube
Kocaeli Şube
Ankara Şube
Konya Şube

10 Eylül 2017
10 Eylül 2017
14 Eylül 2017
21 Eylül 2017
29 Eylül 2017
29 Eylül 2017
24 Eylül 2017
18 Eylül 2017
25 Eylül 2017
25 Eylül 2017
17 Eylül 2017
19 Eylül 2017
15 Eylül 2017
17 Eylül 2017
17 Eylül 2017
21 Eylül 2017
10 Eylül 2017
11 Eylül 2017
22 Eylül 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin bu sayısında Söyleşi, Basın Açıklaması, Haber, Teknoloji Dünyası, Bir Görüş, Eğitim ve Belgelendirme, Mühendislik Anlatıları, Asansör, Sanayi
Analizleri, MİEM eğitim programı ve Etkinlik tanıtımı bölümleri bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, Makina Mühendisleri Odası’nda görev almış makine mühendisi Uğur
Ayken ile çocukluk ve öğrencilik yılları, mesleki çalışmaları, Oda ve TMMOB hakkında hazırlanan söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Basın Açıklaması bölümünde, 2011 yılından bu yanan kutlanan 19 Eylül Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde “Mücadele Geleneğimiz Sürüyor, Sürecek” başlıklı
metne ulaşabilirsiniz. Açıklamada, TMMOB ve mühendislerin tarihinde önemli bir yeri olan
19 Eylül 1979 iş bırakma eylemiyle birlikte öne çıkan konuların; planlamanın, sanayileşmenin, kalkınmanın, kamusal yararın, kamusal hizmetin, kamusal denetimin ve güvenceli çalışmanın toplum için önemini hâlâ koruduğuna değinilmiştir.
Haber bölümünde, Türkiye’nin ilk enerji kompleksi olan “Mersin Güneş Enerji Kompleksi”nin
açılış haberine yer verdik. Haberde, kamusal sorumluluk bilinciyle hareket eden Odamızın,
bu bilince son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılara rağmen, kamusal hizmet anlayışından
hiçbir zaman vazgeçmediği, uygulamalı eğitim merkezlerinin toplum ve özellikle de gençler
için önemli olduğu vurgulanmıştır.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Creamer Media’s Engeneering News dergisinde yer alan “Dijitalleşmenin Kamyon ve Vagon Taşımacılığı Endüstrisi Tarafından Benimsenmesi Zorunludur”
başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. Çeviride, dijitalleşmenin bütün sektörleri
etkilediği ve kamyon-vagon taşımacılığının da süreç içerisinde buna ayak uydurması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Bir Görüş bölümünde, C. Serdar Sönmez’in “Ülkemizdeki Sessiz Katil, Her Yıl Yüzlerce Can
Almaya Devam Ediyor” başlıklı çalışmasına yer verdik. Çalışmada, yönetenlerin ve toplumun
çokça önemsemediği karbonmonoksit zehirlenmesinin ne olduğu anlatılmış ve bu zehirlenmeden dolayı her yıl çok sayıda insanımızı yitirdiğimiz nicel verilerle ortaya konulmuştur.
Eğitim ve Belgelendirme bölümünde, Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğlu’nun “Tahribatsız
Muayene Personelinin ISO 9712’ye Göre Belgelendirmesi ve Eğitim Organizasyonu” başlıklı çalışması okuyucularımızla paylaşılmıştır. Çalışmada, tahribatsız muayenenin hem imalat
kontrolleri hem de işletme aşaması kontrolleri için önemli olduğundan ve muayeneyi yapacak personelin tamamlaması gereken eğitim sürecinden bahsedilmiştir.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Melih Şahin’in “1960’larda Mühendis Kimliği” isimli
çalışmasına yer verdik. Çalışmada, mühendisin kimliği sorgulanırken toplumla kurduğu ilişkinin önemi ve etik bir çerçevede gerçekleştireceği bilimsel çalışmaların hangi doğrultuda
olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Asansör bölümünde, Gül Dölek’in “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” isimli
çalışması okuyucularımıza sunulmuştur. Çalışmada, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız asansörlerle ilgili piyasa gözetimi ve denetiminin nasıl sağlandığı anlatılmıştır.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi
Kongresi hazırlıkları kapsamında ekonomist Mustafa Sönmez tarafından yazı dizisi şeklinde
hazırlanan “Büyüme kırılgan, sürdürülebilir değil” başlıklı çalışmaya ulaşabilirsiniz. Çalışmada, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde,
ülkenin büyümesinin yüzde 5 olarak açıklandığı ve bunun belli kırılganlıklar içerdiği, ekonomideki zaafları artırdığı ve sürdürülebilir olmadığı vurgulanmıştır.
Ayrıca bu sayımızda, Oda yönetim kurullarının her iki yılda bir belirlendiği Makina Mühendisleri Odası seçim programına 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
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Önce biraz kendinizden bahseder misiniz?
Köy enstitüsü mezunu öğretmen
anne babanın çocuklarıyım. İkisi de
Hasanoğlan Köy Enstitüsü mezunudur, orada tanışıp evlenmişler.
Babam politik olarak aktif birisiydi,
daha çok öğretmen hareketi içerisinde, öğretmen derneklerinde görev

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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yapıyordu. Köy enstitülü ve bir de
solcu olunca, ömürleri sürgünlerle
geçti. Bu nedenle benim çocukluğum da Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçti ve onların görev yerlerinden biri olan Isparta Yalvaç’ta
doğmuşum. İlkokulu Karaman’da
orta ve liseyi Kayseri’de okudum ve
Kayseri Lisesi’ni birincilikle bitirdim.
O dönem Hacettepe Üniversitesi lise

9

Annesi Hayriye Ayken ve babası Mesut Ayken

birincilerine ayrıcalıklı kontenjan tanıyordu ve orada tıp okumam için
beni özel olarak davet ettiler. Ailem,
özellikle dedem doktor olmamı çok
istiyordu. Hatta dedem “Yeterki git
tıp oku, bütün masraflarını ben karşılayacağım.” diye sözler veriyordu.
Ama ben mühendis olmak istiyordum ve ailemin tüm ısrarlarına tıp
fakültesine rağmen gitmedim.

Mühendis olmaya nasıl karar
verdiniz?
Çocukluğumda
yaz
tatillerim
Ankara’nın Ahiboz Köyü’nde geçerdi.
Annemin babası, hem öğretmendi
hem de o köyde çiftçilik yapıyordu.
Köyde traktör gibi çeşitli çiftlik makinaları vardı, motor öğretmeni olan

Kayseri Lisesi yılları (Uğur Ayken soldan ikinci)

ODTÜ hazırlık sınıfında arkadaşlarıyla (Uğur Ayken sağ başta)

dayımla birlikte onları söküp tamir
ediyorduk. Ben bu işlerden çok hoşlanıyordum ve sanırım makina mühendisliğine eğilimim orada başladı.
Bir de tekniği seviyordum, eğilimim
hep o yöndeydi. Çocukluğumdan
beri sürekli kendi başıma bir şeyler
yapardım. Gemi yapmıştım mesela,
ona motor takıp yüzdürüyordum. O
zaman ODTÜ’nün sınavları ayrı oluyordu, bir de genel üniversite sınavları oluyordu. ODTÜ sınavlarına girdim, çünkü bir özel amacım da oraya
girmekti. Sebebim de lisedeyken bir
grup arkadaşımla birlikte bir arayış
içerisindeydim ve o dönemden devrimciliğe bulaşmışlığım vardı. Hatta
lise son sınıfta seçimimi yapmıştım
ve Dev-Genç’e sempati duymaya
başlamıştım. Dev-Genç’de de o dönem THKP-C görüşlüler hakimdi.
ODTÜ’yü seçmemde bu da etkili
oldu ve ilk tercihimdi doğal olarak.
Babam Ankaralı, annem de Bulgaristan muhaciri ve Ankara yakınlarında
Ahiboz Köyü’ne yerleşmişler. O yüzden Ankara’ya tayinleri olsun, ben
de üniversiteyi yanlarında okuyayım
istiyorlardı. Annem babama sürekli

“Artık uslu dur lütfen, ilk defa bir isteğimizle bir tayinimiz olsun.” diyordu. 1971 yılında ODTÜ’yü kazandım,
onlar da Ankara’ya tayin oldular.
Ancak benim puanım ODTÜ makina
mühendisliği bölümünü tutmadı, inşaat mühendisliği bölümüne girdim
önce. Hazırlık okulunu inşaat mühendisliği öğrencisi olarak okudum.
Ertesi yıl tekrar sınava girdim ve makinayı kazanarak, sene kaybetmeden lisans eğitimime orada devam
ettim.

ODTÜ’de öğrencilik hayatınız
nasıl geçti?
1971’de ODTÜ’ye girdiğimde, 5 Mart
olayları yüzünden üniversite tatil
olmuştu ve bu nedenle öğretime o
sene aralık ayında başladı okul. 12
Mart Muhtırası olmuş, Denizler yakalanmış, müthiş baskıcı bir dönem.
Ortamı yokluyorsun tabii ve sol eğilimli görünen bir kaç tane arkadaşım da oldu okulda. Ama siyasi bir
faaliyet yok, baskı var, tabii bir de
jandarma var ODTÜ’de. Bizde siyasi
faaliyet yapamadığımız için, derslerimize çok çalıştık. İlk üç senem
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son derece başarılıydı, 4 üzerinden
3.83’tü ders notu ortalamam. Her
sömestirde eve ODTÜ antetli onur
veya yüksek onur öğrencisi olduğumu belirten rektörlükten yazılmış zarflar gelirdi. Siyasi faaliyetlere
başlayıp işte ODTÜ-DER ve ODTÜÖTK yönetimine girdiğimde ise
yine ODTÜ antetli kağıtlar gelmeye
devam etti. Ama onlar daha çok disiplin kuruluna davet yazıları veya
kınama türü hafif cezaların bildirim
yazılarıydı. Fakat bu derslerdeki başarım iyi mühendis olmamıza katkı
sunduğu kadar, okulda başka birçok konuda da işimi kolaylaştırdı.

Her sömestrda
eve ODTÜ antetli
onur veya yüksek
onur öğrencisi
olduğumu belirten
rektörlükten yazılmış
zarflar gelirdi.
Siyasi faaliyetlere
başlayıp işte ODTÜDER ve ODTÜÖTK yönetimine
girdiğimde ise yine
ODTÜ antetli kağıtlar
gelmeye devam etti.
Ama onlar daha çok
disiplin kuruluna
davet yazıları veya
kınama türü hafif
cezaların bildirim
yazılarıydı

Hangi işleri kolaylaştırıyordu?
Örneğin herhangi bir nedenle bir
boykot ilan ettiğimizde veya hocalarla akademik konularla ilgili tartıştığımızda bunun bir tembel öğrenci hareketi nedeniyle olduğunu
düşünmüyorlardı. Diğer bir örnek,
ODTÜ-DER yönetim kurulu üyesiyken okulda karşıt görüşlü öğrenciler arasında bir dayak olayı yaşandı.
Ben yoktum o olayda. Kafeteryanın

önünde dayak yiyenlerden biri de
bizim bölümden bir asistan hocaydı.
O hoca kendisini döven başka fakültenin öğrencilerini tanımadığından
ve bizim bölümden devrimci kim
var diye düşünüp benim adımı da
söylüyor. Ben bu olayla ilgili okuldan atılma cezası ile cezalandırılmak
üzere disiplin kuruluna ifadeye çağırıldım. Ben de notlarımı gösteren
bir kağıtla gittim ve “Ben başarılı bir
öğrenciyim, zeka düzeyimin de ne
olduğunu bu notlar sizlere gösterir.
Herkesin ortasında kendi bölümümdeki bir hocayı döver miyim sizce?”
diye ifade verdim. Başarılı öğrenci olmak orada çok işe yaradı ve bu zeka
düzeyinde birinin böyle bir şey yapmayacağına ikna oldular ki bu cezayı
veremediler.

ODTÜ spor salonunda konuşma yaparken

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(</¶/ 2017

J

www.mmo.org.tr

Kınama yazılarına neden olan
faaliyetlerinizden bahsedelim o
zaman biraz…
12 Mart 1971 Muhtırası sonrası oluşan baskıcı dönem, 1973’lerde biraz
kırılmaya başladı. Biz de okulda üniversite öğrencilerinin sorunlarına
yönelik bir takım faaliyetler yapmaya başladık yavaş yavaş. Sonra
ODTÜ-DER kuruldu ve ilk yönetim
oluştu, kurucu arkadaşların da yönlendirmesiyle yönetime seçildim.
Ortam giderek siyasileşti, öğrencilerin akademik demokratik talepleri
yükselmeye başladı. Biz de bu talepleri dile getirmeye başladık. Ancak
o dönem ODTÜ mütevelli heyetinin atadığı sağ görüşlü Rektör Tarık
Somer, bizim isteklerimizi kabul
etmediği gibi ODTÜ-DER’i ODTÜ öğrencilerinin temsilcisi olarak kabul
etmiyordu. Hatta rektör öğrencilerle
görüşmeyi bile reddediyordu. Bunun üzerine ODTÜ stadında yaklaşık
7-8 bin kişinin katıldığı bir forum
gerçekleştirdik, oradan da boykot
kararı çıktı. Boykot başlangıcında
her sabah okula gidiyorduk ama
derslere girmiyorduk, çayırlarda
toplu şarkılar, marşlar söylüyorduk,
nöbet tutuyorduk. Fakat bir süre
sonra okul kapandı. Yurtta kalan
arkadaşlar memleketlerine gitmek
zorunda kaldılar. Biz gidenleri gittikleri şehirlerde tek tek örgütledik
ve İstanbul’da İzmir’de Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde, ODTÜ öğrencileri kendi boykotlarınının haklılığını
çevrelerine anlatıp propaganda
yaptılar. Biz de Ankara’yı da belli bölgelere ayırıp, ikişer üçer kişilik, daha
çok da kızlı erkekli gruplar oluşturduk. Bu gruplara tek tek sokakların
sorumluluğunu vererek evlere, posta kutularına vs. bildiriler dağıttık.
Bildirilerimizin özellikle Kızılay gibi
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şehrin merkezi yerlerinde yüksek
noktalarından atarak kuşlama dediğimiz yöntemle her yere ulaşmasını sağladık. Bir basın komitemiz
vardı, her sabah tüm basına elden
ODTÜ’yle ilgili bir basın bülteni veriyorduk. Böylece gazetelerde sürekli
haberlerimiz çıktı. Boykotumuza
geniş bir kamuoyu desteği sağladık.
En sonunda rektör pes etti ve aracı
olarak sonradan YÖK Başkanı olan
Kemal Gürüz’ü yolladı bize. O rektörün bizle görüşmek istediğini ve evine götüreceğini söyledi. Gücümüzün sonuna gelmiştik, rektörlükte
biz de karşılıklı uzlaşma yolu arıyorduk artık. ODTÜ-DER adına yönetim
kurulundan Mustafa Türker’le ben
gittik görüşmeye. Sonbahardı ve
tatil bitmiş okullar açılıyordu. Belli
taleplerimiz kabul edildi ve anlaştık
boykotu sonlandırma konusunda.
Bir de öğrencilerin okul tarafından
yönetimde temsil edilmesini, okulun resmen tanıyacağı bir mekanizma talep ettik, bu da kabul edildi ve
boykot bitti, dersler başladı. Yüksek
katılımlı, uzun, yorucu ama etkili
ve güzel bir faaliyet oldu bu. Ama
boykot sırasında özellikle faşistler
tarafından ve sağ basınının da desteğiyle kamuoyunda bizi yıpratmak

için kasıtlı olarak çarpıtılan ve yanlış
aktarılan çok şey oldu.

Nasıl şeylerdi bunlar?
Mesala ODTÜ’de halk mahkemeleri
kuruldu diye bir kavram var. Bu tamamen aramızda bir espriydi ve çok
iyi niyetle yapmıştık. Boykota katılım
yüzde 95 civarındaydı, ama boykotu kıran bazı arkadaşlar vardı. Biz o
dönemi kaybetmiştik ama boykotu
kıranların çoğu sömestiri geçmişlerdi. Boykot sonbaharda sonlandı ve
okul açılınca onlar da geldiler. Ama
boykotu kıran kişilere karşı, sömestir kaybeden arkadaşların genel bir
tepkisi vardı. İşte omuz atıyorlar, sataşıyorlar, o arkadaşlara aşağılayıcı
sözler söylüyorlar, yani hoş olmayan
bir hava var. O arkadaşlar kendilerini
itilmiş hissediyorlardı. Biz de dedik
bunu kıralım. Ne yapalım? İlk bizim
bölümde oldu. Geniş bir amfide toplanıp bir arkadaşımızı savcı yaptık,
hakimlik ve jüriyi bütün sınıf üstlendi. Bu arkadaşlar niye boykota katılmadıklarını izah ettiler. Birkaçı “Ailemin baskısıyla buna katılamadım,
dayanamadım özür dilerim.” dedi.
Akrabasının yanında kalan arkadaşlar vardı, bunu mazeret gösterenler
oldu. Bu arkadaşların hepsi affedildi,
böylece onları da içimize aldık ve di-

yalog sağlandı. Daha sonra bu diğer
bölümlere yayıldı, her bölümde ve
sınıfta buna benzer şeyler yapıldı. Bir
iki sağ görüşlü öğrenci kışkırtıcı ve
kötü cevaplar da verdi ama onlarla
da öyle ciddi bir kavga yaşanmadı.
Yani halk mahkemeleri esprisi böyle kendiliğinden gelişen, doğal ve
olumlu bir şeydi. Ama özellikle sağcı basında faşistlerin de baskısıyla,
ODTÜ’de halk mahkemeleri kuruluyor, infazlar yapılıyor gibi şeylere
dönüştürüldü. Birçok şey de olduğu
gibi bu da bizi karalamak için malzeme yapıldı.

Halk mahkemeleri
esprisi böyle
kendiliğinden
gelişen, doğal ve
olumlu bir şeydi.
Ama özellikle sağcı
basında faşistlerin de
baskısıyla, ODTÜ’de
halk mahkemeleri
kuruluyor, infazlar
yapılıyor gibi şeylere
dönüştürüldü. Birçok
şey de olduğu gibi bu
da bizi karalamak için
malzeme yapıldı
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1978-1979 Dönemi MMO Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda çalışanlarıyla (Uğur Ayken sol üstte altıncı)

O dönemden unutamadığınız
sizi etkileyen bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?

Oda yönetimdeki
diğer arkadaşların
tamamı da dışarıda
siyasi faaliyet
yürütüyordu benim
gibi. Dolayısıyla
Oda’da mesleki
faaliyetler biraz eksik
kaldı o dönemde.
Türkiye’de devrim
oluyordu biz de
peşine takılmış
gidiyorduk.
Mesleki faaliyet,
para kazanmak
falan hiç aklımıza
gelmiyordu…

Çok anının yanında ODTÜ’de beni
çok sarsan bir anım var, onu anlatmak isterim yeri gelmişken. Biz
ODTÜ’de ÖTK yönetiminde iken Varto depremi oldu. Hem para yardımı
hem de giyecek ve yiyecek yardımı
topluyoruz. Okuldan da kamyon
desteği aldık, yaklaşık 15-20 kişilik Dev-Genç korteji örgütleyip 3-4
kamyonluk bölgeye malzeme yardımı gönderdik. O dönemde okuldaki
siyasi gruplaşmalardan birinin kendi içinde bir zıtlaşma oldu ve kendi
aralarında bir çatışma var. Biz okulda
bu çatışmaların olmaması için ÖTK
olarak dedik ki, kesinlikle okul içinde kavga etmeyeceksiniz ve özellikle
tek insanlara asla saldırmayacaksınız.
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O dönem Türkiye’de okullarda kan
gövdeyi götürüyor, bizde dersler gayet düzgün gidiyor. Bu da ODTÜ’nün
bir başarısıydı ve buna leke sürmek
istemiyoruz. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin dedik, onlarda söz
verdiler. Fakat bir gün o çatışmalı
gruplardan birinden Eray adında bir
arkadaş gözlüğü kırılmış, yüzü gözü
şişmiş vaziyette ÖTK’ye geldi ve birileri beni bu iç çatışmadan dolayı
dövdü dedi. Çok sinirlendik. ÖTK’nin
odaları deprem yardımı için topladığımız peynir ve helva tenekeleri gibi
yardım malzemeleriyle doluydu. Biz
olayı araştırdık ve o zaman döven
grubun sorumlusunu çağırdık oraya.
Meğer döven kişi tanınmasın diye,
şehirden bir de arkadaş getirmişler
Eray’ı dövdürmüşler, bunu kendileri
itiraf ettiler. Dedik, anlaşma yapmıştık ama bozdunuz. Bunun bir daha
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olmaması için ceza verelim diye düşündük. Çocuğuz işte, yirmili yaşlardayız, iki tokat atıp bırakalım diye bir
karar çıktı. Döven çocuğu ve grup
sorumlusunu yardım malzemeleri ile
dolu odalardan birine aldık. Ben ve
bir arkadaşım biz vuramayız dedik.
Bir arkadaş hafif bir iki tokat attı bunlara, ama acıdan çok, hepsinin gururu incindi, kafaları yere düştü, kötü
bir durumdu. Buyrun gidin ama bir
daha yapmayın dedik. Onlar da söz
verdiler bir daha olmayacak diye. Bir
kaç gün sonra gazetede şehirden gelen, o tokat vurduğumuz arkadaşın,
Beşevler’de otobüs durağında faşistler tarafından öldürüldüğünü okudum. Bu benim hayatta yaşadığım
ve unutamadığım en kötü anılardan
birisidir.

Çalışma hayatına nasıl başladınız?
1976 Kasım ayında mezun oldum.
Başarılı öğrencilere o dönem çeşitli
devlet kurumlarından burs veriliyordu. Ben de anne ve babama daha
fazla yük olmamak için son sınıfta,
mecburi hizmet karşılığında Türkiye
Elektrik Kurumu’ndan (TEK) burs almıştım. O nedenle mezun olduktan
sonra TEK’te Santraller Dairesi’nde
makina mühendisi olarak işe başladım. Aynı zamanda askerlik sorunumda olmasın diye mastera kayıt
oldum. TEK’ten de haftanın 2 veya 3
günü master derslerine devam edebilmem için yarım gün izin de veriyorlardı. Meslek hayatına böylece
başlamış oldum.

Oda ile ilişkiniz nasıl başladı?
Öğrenciliğimizde Odalarımızla ilişkilerimiz vardı zaten. Boykot sırasında ya da başka faaliyetlerimizde

TESKON 2009'da bildiri sunumu yaparken

bize her zaman destek oluyorlardı.
Oda'nın toplantı salonlarını zaman
zaman kullanıyorduk. Bizden önce
ODTÜ’den mezun olan arkadaşlar
yönetimdeydiler çoğunlukla. Mesela o dönem Oda'nın genel sekterer yardımcısı ODTÜ mezunu Oğuz
Türkyılmaz’dı. Onunla sürekli görüşüyorduk. Tabii TMMOB’da Teoman
Öztürk başkandı ve bir Teoman Ağabey farkı vardı zaten. Bizden yardım
istendiğinde biz de hemen gidiyoruk. Mesela bir genel kurulda yardım
istedi Oda yönetimi. Ankara Şube ge-

O dönem Odaya
üyelik zorunluluktu
zaten, bizim de
mezun olunca ilk
yaptığımız şeylerden
bir tanesi Odaya
üye olmak oldu. 100
kişilik bir sınıftık
yaklaşık, 30-40 kişi
Odanın danışma
kurulu toplantılarına
katılmaya başladık
hemen

nel kuruluydu, sanırım Selanik Caddesi’ndeki Metropol Sineması’nda
yapılıyordu. O dönem faşistler de
güçlü geliyorlar genel kurullara, ciddi kavgalar oluyordu. Güvenlik için
ODTÜ- ÖTK’den yardım istediler. Yaklaşık 100 kişi gittik, olay çıkarsa yardım edelim diye, genel kurul boyunca bekledik, ama o genel kurulda bir
olay olmadı. O dönem Oda'ya üyelik
zorunluluktu zaten, bizim de mezun
olunca ilk yaptığımız şeylerden bir
tanesi Oda'ya üye olmak oldu. 100
kişilik bir sınıftık, yaklaşık 30-40 kişi
Oda'nın danışma kurulu toplantılarına katılmaya başladık hemen.

Siz de çok genç yönetici olmuşsunuz sanırım Oda’da…
Evet, mezun olduktan iki yıl sonra
1978 Genel Kurulu'nda ben de Genel Merkez yöneticisi olarak seçildim. Katıldığımız danışma kurulları
içinde yönetim şekilleniyordu ve
genellikle de Oda merkez yönetimi
de Ankara’da oturan insanlardan
oluşuyordu. O dönem Fevzi Şolt başkan, Gündüz Gözen’de genel sekreter oldu. Yönetimde onlardan başka,
hatırladığım İsmet Rıza Çebi ve sınıf
arkadaşım Halim Gürgenci vardı.
Ben de devrimciler adına yönetime
girmiştim. Yani o dönem yedi kişilik
yönetim kurulunun içinde bizim “revizyonist” dediğimiz gruptan 6 kişi,
devrimcilerden de tek ben vardım.
Böyle olunca yapılan yönetim kurulu toplantıları genellikle 1-2 saatte
bitmesi gerekirken, 5-6 saat sürüyordu. Benim bazı kararlara muhalefet
etmem ve birbirimizi ikna için çok
uzun tartışmalar oluyordu. En sonunda galiba benimle baş edemediler ve ortak bir takım şeyler yapmaya
karar verdiler. Oda dergisindeki ya-
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zen gibi profesyonel maaşlı çalışan
değilim, ama ciddi mesai harcamaya başladım. Bu durumdan da çok
rahatsız oldular, çünkü her yaptıklarına karışmaya başladım, yine çok
uzun tartışmalar, saatler süren toplantılar yapıyoruz. Ben devrimci bir
pencereden değerlendiriyordum ve
inat ediyorum. Ama sonunda hepimiz yorulup pes ediyorduk, bir şeylere karar veriyorduk yine de. Oda'da
böyle bol tartışmalı iki sene geçirdim. Teoman Ağabey’le de bir anım
vardır hiç unutmam…

zıları gözden geçirme görevini bana
verdiler. Ben o zaman çalışıyorum,
akşamüzeri işten çıkıp odaya gidiyorum, dergi için hazırlanan yazıları
gözden geçiriyorum, bir yandan da
karşı çıktığım bir şey varsa onları
düzeltiyorum veya bu olamaz diyorum. Bazen çok şiddetli tartışmalar
yapıyorduk yazılar üzerine. Hatta bu
tartışmaların biri yüzünden çalıştığım işten (TEK’den) ayrılmak zorunda kaldım.

Nasıl oldu bu?
İstanbul Taksim alanında 1 Mayıs
gösterileri yapılmıştı ve biz dergi için
tartışıp nasıl bir yazı hazırlanacağına
karar verdik. Ama hazırlanan yazıyı
görünce hiç doğru bulmadığımı, tartışmalarımıza uygun yazılmadığını
söyledim. Onlarda bana “Biz böyle
yazdık, eğer doğru bulmuyorsan
otur yaz.” dediler. Ama benim hiç
zamanım yoktu. TEK’te çalışıyordum
ve oradaki mecburi hizmetim de
bitmişti. Sen misin öyle diyen? Ertesi gün gittim istifa ettim, geldim
Oda'ya oturdum, başladım yazıları
yazmaya. Fevzi Şolt ve Gündüz Gö-

Bizimle de paylaşır mısınız?
Sanırım 1979 yılıydı, Teoman Ağabey Birlik başkanı o zaman. Ben de
Oda’larda siyasal faaliyet yürütüyorum, bir yandan da TMMOB’ye de gidip geliyorum. Diğer odalardaki arkadaşlarla görüşüyoruz, toplantılara
katılıyoruz. Birgün Kimya Mühendisleri Odası’nda yönetimin şekillendirilmesine ilişkin bir anlaşmazlığa
düşüldü. O konuya ilişkin bir toplantıdayız, herkes siyateseten kendi
görüşlerini aktarıyor, biz de kendi
görüşlerimizi aktardık. Yine anlaşa-

Röportaj sırasında arkadaşı Hasan Akalın (solda) Hülya Aydın ile
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İki ay kadar
Derin Araştırma
Labaratuvarı'nda
(DAL) gözaltında
tuttular bizi önce.
Türlü işkencelerden
geçtik hepimiz. Sonra
Mamak Cezaevi’ne
yolladılar ve o meşhur
kafesten de geçtik.
Işık toplam 6 ay kadar
kaldı, ben 3 yıl kaldım
cezaevinde. 1983
Aralık ayında tahliye
oldum
madık tabii, bizimle aynı düşünmeyen arkadaşlar “Teoman Ağabey de
sizin gibi düşünmüyor.” dediler. Ben
de “Teoman Ağabey öyle düşünmeyebilir belki, ama biz bir devrimci hareketiz ve sendikalardan, memurlardan, mühendislerden, öğrencilerden
oluşan çok yönlü bir yapımız var, bunun doğru olduğunu düşünüyoruz.
Bu konuya sadece TMMOB açısından
değil, daha geniş açıdan bakmak gerekiyor.” dedim. Bu konuşmayı bazı
arkadaşlar çarpıtarak ve abartarak
Teoman Ağabey’e anlatmışlar. Hatta asla demediğim halde “At gözlüğüyle bakıyor.” dediğimi söylemişler.
Teoman Ağabey de haklı olarak çok
içerlemiş ve kızmış bana. Benim siyasi arkadaşlarımla, ağabeylerimle
de yakın görüşüyordu, “Gelmesin,
onu gözüm görmesin." diye haber
yolladı bana. Bir ay kadar TMMOB’ye
girmemi yasakladı, bu süre içinde
hiç gitmedim, gözüne görünmedim
ben de. Teoman Ağabey’i kızdırdım
biraz, ama sonra çok birlikte olduk,
görüştük elbette…
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O dönem yönetimdeyken mesleki konularda neler yaptınız?
TMMOB içinde MMO hem üye sayısı
hem de maddi olarak güçlü odalardan biriydi o dönemde de. Dönemin
atmosferi dolayısıyla belki ama bir
özeleştiri olarak bunu söylüyorum,
biz o dönemde siyasi faaliyetlerimizi
her şeyin önüne çıkarmıştık, mesleki
faaliyetleri biraz ikinci sırada tuttuk.
Kendi hayatlarımızda da öyleydi.
Ben mühendistim artık ama mesleki faaliyetim yoktu, siyasetle uğraşıyorduk. Mesleki faaliyete girmemiz
bile siyaseten verilen bir kararla olmuştu sonradan. Siyaset yürüttüğümüz arkadaşlar size bir mühendislik
bürosu açalım dediler. Biz de Ramiz
Ketenoğlu, ben ve Suat Sezai Gürü
bir büro açtık Ankara’da Olgunlar
Sokak’ta. Bir inşaat, iki de makina
mühendisiydik ama hiç mesleki deneyimimiz yoktu, asıl işimiz yine siyasetti ve o ofisi de daha çok toplantı yapmak için kullanıyorduk. Kitabi

Meslekte alan seçimi
şansım olmadı. Hiç
düşünmediğim bir
alandı, eşanjörler,
klimalar, şantiyeler,
ısıtıcılar, kazanlar hiç
ilgimi çekmiyordu.
Benim asıl tercihim
imalat, yani
üretimden yanaydı.
Hatta üniversite
son sınıfta da buna
yönelik dersler tercih
etmiştim. Ama hayat
karşıma ısıyla ilgili bir
işi, yani tesisatı çıkardı

bilgilerimizle büronun kirasını karşılayacak bir iki proje yaptık yine de.
Oda yönetimdeki diğer arkadaşların
tamamı da dışarıda siyasi faaliyet
yürütüyordu benim gibi. Dolayısıyla
Oda’da mesleki faaliyetler biraz eksik
kaldı o dönemde. Türkiye’de devrim
oluyordu biz de peşine takılmış gidiyorduk. Mesleki faaliyet, para kazanmak falan hiç aklımıza gelmiyordu…

Darbe dönemine kadar meslek
hayatına başlamadınız o zaman?
Büro varken ben bir arkadaşım aracılığıyla iş güvenliği müfettiş yardımcılığı için Çalışma Bakanlığı’na başvurdum, kabul edildim ve çalışmaya
başladım 1980 yılının başlarında. Bu
işte 2-3 kişilik gruplar halinde iş yerlerinde denetimler yapıyor ve sonra
da rapor yazıyorduk. Ama raporları
bölüşüyorduk, böylece herkese 7-8
rapor düşüyordu. Ben de kendime
bir daktilo aldım ve raporları geceleri evde yazmaya başladım. Böylece
diğer faaliyetler için bana epey zaman kalıyordu. Böyle olunca bana
sendikada görev verdiler. Genel-İş’te

muhalefeti örgütlemeye başladım.
Abdullah Baştürk’ün DİSK başkanı
olduğu dönem, Genel-İş’te esas olarak onun sendikası. Sendika ağaları var o zaman, çok mücadele ettik
onlarla da. Çalışıyordum bir yandan
ama ortam yine çok politik ve bu dönemim de sendikacılık yaparak geçti. Sonra da darbe geldi zaten. Büro
kurduğumuz arkadaşlar ve o dönem
TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bulut ile Ankara Büklüm
Sokak’ta 4 kişilik bekâr evimiz vardı.
Darbeden sonra 6 Kasım 1980’de
evimizi bastı polis. Suat Sezai Gürü o
gün İstanbul’daydı, o hariç hepimizi
aldılar. Sezai yakalanmadı hiç ama
uzun yıllar kaçak yaşamak zorunda
kaldı ve çok zorluklar çekti. Eşim Işık
Baykurt’la nişanlıydık o zaman ve evlilik hazırlıkları yapıyorduk. O gün de
nikah işlemi başlatmak için Gençlik
Parkı’nda buluşacaktık. Buluşmaya
gitmeyince merak etmiş, eve bakmaya gelmiş, polisleri görünce kapıdan dönmüş ama onu da farkedip
almışlar. İki ay kadar Derin Araştırma
Labaratuvarı'nda (DAL) gözaltında
tuttular bizi önce. Türlü işkenceler-

Yakın arkadaşı Suat Sezai Gürü'nün anmasında
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den geçtik hepimiz. Sonra Mamak
Cezaevi’ne yolladılar ve o meşhur
kafesten de geçtik. Işık toplam 6 ay
kadar kaldı, ben 3 yıl kaldım cezaevinde. 1983 Aralık ayında tahliye oldum. Ama Devrimci Yol ana davasından yargılandım ve mahkemeler çok
uzun yıllar sürdü tabii. Bir yandan
da iş arıyorum ama askerlik engel.
Hapiste olduğum halde asker kaçağı diye askeri mahkemede de yargıladılar bir süre. Sonra ondan beraat
ettim ve kısa dönem askere gittim.
Ama 4 ay askerlik dönemi bana çok
iyi geldi.

Şantiyede başladı
meslek hayatım.
Aslında zorlu bir
çalışmaydı, ama
tüm meslek hayatım
boyunca şantiyede
çalışmanın yararlarını
gördüm
atadılar. Kimsenin gitmek istemediği şantiye işini kabul ettim böylece.
Hepsinin sevdiği ve güvendiği bir
arkadaş olduğum için, bütün yetkiyi
bana verdiler, işi yürüt, bitir sonra da
paraları bize bölüştür dediler.

Nasıl iyi geldi?
Hapisanede üç kişilik hücrede kaldım üç sene boyunca. Dört metrekarelik bir yerdi. Doğru dürüst havalandırmaya bile çıkılmıyordu. Çok ciddi
bir atalet oluşuyor insanın üzerinde.
Çıkınca o ataleti üzerimden atmak
için çok uğraştım ama zorlanıyordum. Askerlik bu konuda son derece
olumlu oldu benim için. Toplam dört
ay yaptım, ama o ataleti üzerimden
atmamı sağladı askerlik. 1984’ün
Temmuzunda askerden geldim, bir
yandan evleneceğim artık, Işık bekliyor. Teoman Öztürk’ün yanına gittim. Dedim ağabey iş arıyorum. Mesleki deneyimim hiç olmadığı için, bir
anda çok iyi bir iş bulmamın çok zor
olduğunu ve boş hayallere kapılmamam gerektiğini söyledi. Ayaklarım
yere basarak hareket edeyim diye
beni uyardı. Ama benim iyi bir iş bulmam şart. O sıra tanıdığım 4 arkadaş
Kırıkkale Rafinerisi’nde Tekfen’in taşeronluğunu almışlar, tesisat işi yapıyorlar orada. Fakat ortaklar arasında
bir anlaşmazlık söz konusu, kimse
şantiyenin başında gidip durmak istemiyor. Beni hem şantiye şefi hem
de yedi emin olarak o işin başına
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Meslekte alan seçimini de yapmış oldunuz böylece galiba…
Evet, meslekte alan seçimi şansım olmadı. Hiç düşünmediğim bir alandı,
eşanjörler, klimalar, şantiyeler, ısıtıcılar, kazanlar hiç ilgimi çekmiyordu.
Benim asıl tercihim imalat, yani üretimden yanaydı. Hatta üniversite son
sınıfta da buna yönelik dersler tercih

2013 Taksim Gezi Direnişi'nde
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etmiştim. Ama hayat karşıma ısıyla ilgili bir işi, yani tesisatı çıkardı. Zorunlu
bir alan seçimi yapmış oldum ve mecburen başladım rafineri inşaatında
çalışmaya. Orada binalar rafinerinin
prosesinden elde edilen çürük buharla ısınıyordu. Türkiye’de çok fazla
bilen yoktur buhar tesisatını. Yapması zor bir iştir. Çünkü kondenstopları
doğru yere koymazsanız, boruların
eğimini doğru yapmazsanız buhar
yoğunlaşır ve takır takır sesler yapar
falan. Yani bir sürü sorunu vardır işin.
Ama buhar tesisatını orada çok iyi
öğrendim. Bazı binaların tesisatlarını yaptık orada. Bu arada ofis olarak
ortaklardan birinin yerini kullanıyoruz Sıhhiye’de, onun karşısında daha
sonra çalışacağım Selkon diye bir şirket var. Oradan da otomatik kontrol
alıyoruz. Rafineride onların bir ana
kontrol binası vardı, rafinerinin kontrolü falan hep o binadan yapılıyordu.
Onun için de insanların yoğun olarak
çalıştığı, klima santrallerinin olduğu bir kontrol merkeziydi. Otomatik
kontrolle de orada tanıştım ben.
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Şantiyede çalışarak başladınız
mühendisliğe o zaman…
Evet, şantiyede başladı meslek hayatım. Aslında zorlu bir çalışmaydı, ama
tüm meslek hayatım boyunca şantiyede çalışmanın yararlarını gördüm.
Ankara’da oturuyordum ve her gün
otobüsle Kırıkkale’ye, oradan da köy
dolmuşuyla rafineriye gidiyordum.
Rafineri çok geniş bir alan, neredeyse ODTÜ kampüsü kadar. Bazan ben
yemekhaneye yürüyene kadar yemek bitmiş oluyordu ve ekmek arası pilav yemek zorunda kalıyordum.
Daha sonra bir araba kiraladık rafineri içinde dolaşmak için. Ankara’dan
mal alımını, montajlarını, bütün parasal işlerini, hakedişleri ben yaptım
falan. O benim mühendislik açısından da kendimi denemem oldu. Deneyimli değildim o konularda, ama
bir yandan öğrendim, bir yandan da
uyguladım. O zaman bilgisayar yok,
gece sabahlara kadar kareli kağıtlarda tablolar hazırladığımı, sabahın altısında da işe gittiğimi hatırlıyorum.
Üç sene sonra oradaki iş bitti, ama
benim için çok iyi bir deneyim oldu.
Oranın otomatik kontrülün yapan
Selkon şirketinden ve yine orada
iş yapan Tekfen’den iş teklifi aldım.
Tekfen’in şartları daha iyi olmasına
karşılık ben Selkon’da çalışmaya başladım. Selkon’da otomatik kontrolün
yanı sıra tesisat, mekanik tesisat taahattütü ve soğutma işleri de yapıyorlardı. Üç yıl kadar çalıştım ama bir
süre sonra ortakları arasında bir takım sorunlar çıktı ve daha sonra orası kapandı zaten. Selkon’da sorunlar
başlayınca oranın ortaklarından İlker
Sevgür Ağabey SCS diye ayrı bir şirket kurmuştu. Bir arkadaşla bana ortaklık teklif etti. Ben de kabul ettim
ve ortak oldum SCS’ye. Böylece 1989

Ruanda Kigali şantiyesinde

Yurtdışındaki
her proje işi ayrı
maceradır, çünkü
uluslararası bir
sürü şirketle
çalıştığımız için ciddi
bilgi alışverişinde
bulunuyorsunuz.
Tabii bir de sürekli
değişiyor ve
gelişiyor teknoloji.
Sürekli bilgilerinizi
yeniliyorsunuz ve
takip ediyorsunuz
gelişmeleri. Birçok
yeniliği görüyorsunuz
alanla ilgili
yılında kendi işimde çalışmaya başladım. Daha sonra da tüm meslekhayatım boyunca hep kendi işimde
çalıştım, hala devam ediyorum.

Kendi işinizde aynı alan üzerine
miydi?
Otomatik kontrol çok sevdiğim bir
alan olmuştu artık. Ama o zaman
tek başına karın doyuran bir iş değildi daha. Tesisat işine de o yüzden
girdim. Ankara’da Balgat Amerikan
Üssü’nün bazı işlerini yaptık. Amerikan işleri ilginçtir, orada da çok
şey öğrendim. Mesela kapalı genleşme deposu Türkiye’de hiç yoktu
o zaman. Bütün apartmanlardaki
kalorifer tesisatlarında çatıya açık
genleşme deposu konur ve sistem o
şekilde çalışırdı. Ama Amerikan projelerinde kapalı genleşme deposu
zorunluydu, ama şimdiki gibi hazır,
içi membranlı (balonlu) depolar da
yoktu. Sacdan bir depo yaptırırdık,
buna bir cam göstergesi takardık,
hava kompresörü ya da bir azot tüpü
bağlanırdı. Çalışanlar sürekli o deponun yarısının su, yarısının azot veya
hava olmasını kontrol ederlerdi. Şimdi artık hiçbir yerde açık sistem kullanılmıyor, bu sistem her yerde yaygın-
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laştı. Ama ben kapalı genleşmeyi ilk
orada öğrendim. Ben buna benzer
birçok teknolojiyi öğrendim orada. O
sıra ortağımız İlker Ağabey aracılığıyla kontrol sistem konusunda İsviçre
firması Staefa Control System’in distrübütörü olduk ve ondan sonra da
hala aynı alanda çalışmaya devam
ediyorum. Biz otomatik kontrol işine başladığımızda bina otomasyon
sistemi Türkiye’de hemen hemen hiç
bilinmiyor, dünyada da yaygın değildi. Sene 1987 veya 1988 civarı. Mesela Antalya’da GAMA’nın kendilerine yaptığı bir otelin bina otomasyon
sistemi kurulacak, o işi alınmış ve biz
de distribütör olarak gideceğiz oraya. Staefa bina otomasyonu sistemini yapmış, piyasaya çıkartmış ama
biz daha doğru dürüst programlamayı bile bilmiyoruz, hatta bilgisayar kullanmayı bile bilmiyoruz. Bize
kartları İsviçre’den hazır programlayıp yolladılar. Biz montajını yaptık ve
o sistemi devreye aldık. Çok şey öğrendik yabancılarla çalışırken, aynı
zamanda yeni ve keyifli bir işti. Fakat
bir süre sonra İsviçreliler bizim şirketi
İstanbul’a taşımamızı istediler. Biz de
şirketi 1990’da İstanbul’a taşıdık.

Otomasyon işi
mühendisliğin en
zevkli alanlarından
biridir. Önünüze
bir mekanik proje
geliyor, bu otel,
hastane, alışveriş
merkezi, ofis binası
veya endüstriyel bir
bina olabilir, her proje
birbirinden farklı, siz
gelen verilere göre ve
birazda kullanıcının
isteklerine göre bir
otomasyon sistemi
tasarlıyorsunuz
çok firma yok. Bir Alarko vardı, çok
büyük şirketti onlar ve Landis Gyr
firmasının temsilcisiydi. Biz de işte
Staefa Control’ün temsilcisiyiz ve
küçük ve butik işler yapan bir firma
olmamıza rağmen çok güzel işler

Seçtiğiniz alan mesleği sevmenizi nasıl etkiledi, biraz anlatır
mısınız?
Otomasyon işi mühendisliğin en
zevkli alanlarından biridir. Önünüze
bir mekanik proje geliyor, bu otel,
hastane, alışveriş merkezi, ofis binası veya endüstriyel bir bina olabilir,
her proje birbirinden farklı, siz gelen verilere göre ve birazda kullanıcının isteklerine göre bir otomasyon sistemi tasarlıyorsunuz. Bunun
malzeme seçimlerini yapıyorsunuz,
bu malzemelerin projelendirmesini yapıyorsunuz. Burada elektrik
elektronik farklı disiplinler işin içine
giriyor. Bu işte elektrikçilerle ortak
çalışıyorsunuz, onlar elektrik bağlantılarını çiziyor ve sonunda malzemeler monte ediliyor. Programlar
yazılıyor, programlar yükleniyor,

Neden böyle bir şey istediler. Taşınmak faydalı oldu mu?
Bu işin, pazarın asıl merkezi İstanbul
olmalıdır dediler. Ankara’da olursak
çok fazla pazara açılamayacağımızı
anlattılar. Biz o dönem üç ortak bina
otomasyonuna başlamıştık ama bir
yandan tesisat taahhüt işlerine de
devam ediyorduk. Düşündük ve
İstanbul’a taşımaya karar verdik.
Ankara’da olan tesisat taahhüt dâhil
tüm işleri bitirip İstanbul’a taşındık.
Bir süre sonra evimi de taşıdım. O
dönemde Türkiye’de bu işi yapan
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yaptık. İstanbul’a ilk geldiğimizde
mesela o dönem bir sürü otel yapılıyordu. Çırağan Palas’ın, Conrad
Hilton’un bina otomasyon işini aldık
ve artık tesisat taahlüt işlerini bırakıp sadece bu işe yönlendik. Çünkü
artık sadece bina otomasyonu işi
şirketi döndürmeye başladı. 2006
yılına kadar da bu şirkette şirketin
küçük ortağı olarak çalıştım. 2006
yılında Adeks Mühendislik’i iki genç
elektrik mühendisi arkadaşla birlikte
kurduk. Daha önce iki İsviçre firması
Staefa ile Landis birleşip Landis Steafa olmuştu, daha sonra Siemens
bunu satın aldı. Biz de artık Türkiye
Siemens’in çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Yine yıllardır birlikte olduğumuz arkadaşlarla çalışmaya ve aynı
işi severek yapmaya devam ediyoruz. Hep mühendis olmak istedim ve
oldum, ama işimi severek yapmamda seçtiğim alanın da etkisi çoktur.
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Personelinizle proje bazlı mı çalıyorsunuz?

ODTÜ'de arkadaşlarıyla

sonra şantiyede bunlar test ediliyor
ve sistem çalışır hale getiriliyor ve
çalışmaya başlıyor. İşe en başından
başlıyorsunuz, tasarlıyorsunuz sonunda çalışır hale getiriyorsunuz ve
sonunda çalışan somut bir şey elde
ediyorsunuz. Yani emeğin karşılığını
görüyorsun. Bu son derece mühendislik olarak tatmin edici bir şey.
Monoton bir iş değil. Bu işte çeşitli
değişik şantiyelerde çalışmak, değişik kişilerle tanışmak, değişik projelerde ortak iş yapmak şansımız oluyor. Bu arada yurt dışında çok fazla
iş yaptık. Ondan dolayı oradan bir
bilgi alışverişi de oldu, bir sürü şey
öğrendim ben yabancı firmalardan.
Ben zaten seyahat etmeyi çok severim, hakikaten hiç normal olarak,
turist olarak gitmeyeceğiniz yerlere
gittim bu iş sayesinde. Yurtdışındaki
her proje işi ayrı maceradır, çünkü
uluslararası bir sürü şirketle çalıştığımız için ciddi bilgi alışverişinde
bulunuyorsunuz. Tabii bir de sürekli değişiyor ve gelişiyor teknoloji.
Sürekli bilgilerinizi yeniliyorsunuz
ve takip ediyorsunuz gelişmeleri.
Birçok yeniliği görüyorsunuz alanla
ilgili.

Rutin bir tempo
ve sabit bilgilerle
yapılacak iş değil
mühendislik.
Araştırma, geliştirme
ve uzmanlaşma
gerektiriyor. Tüm
bunları yapmak
ve bunda başarılı
olmak içinde sevmek
gerekiyor
Yurtdışında da çok iş yapıyorsunuz o halde…
Aslında artık ağırlıkla yurtdışında çalışıyoruz denilebilir. Bu ara Türkiye’de
sadece bir tane işimiz var, geri kalan
bütün işlerimiz yurtdışında şu anda.
Toplam üç kıtada iş yapıyoruz, dördüncü kıta da yakında geliyor. Ağırlık
Asya, Avrupa ve Afrika’da. Avrupa’da
Polonya’da var, Asya’da Gürcistan,
Kazakistan’da var. Afrika’da Cezayir,
Senegal ve Gana’da. Yakında dördüncü kıta Avustralya dâhil olacak.
Mesela Maldivler’de yeni bir iş bitirdik. Dünyanın her tarafında iş yapıyoruz.

Şirketimizde ortaklarla beraber
toplam 15 kişi çalışıyoruz. Yani biz
projeye göre eleman istihdam etmiyoruz. Ama esasında o tarz çalışma bizim sektörün özelliğidir bir tür.
Mesela tesisat sektöründe çalışanlar
bir şantiye bittiği zaman herkesin
çıkışını verirler. Çünkü oldukça kalabalık kadroya ihtiyaç oluyor iş zamanı ama o kadroya iş yokken maaş
vermek zor. İş alındığı zaman tekrar
daha önce benzer yerlerde çalışmış
ekibi toplarlar. Ama bizim işimiz hala
pek bilinen bir iş değil ve markadan
markaya uygulamalar değişiyor. Başka bir markada otomasyonda çalışmış birisi bile bizim şirketimize gelip
adapte olması için bir kaç ay geçmesi
gerekiyor. Hiç bilmeyen birisinde bu
çok daha uzun zaman alıyor. O yüzden biz işimiz olmadığı zaman çıkartıp, yeni işler aldığımız zaman tekrar
eleman almaya gidemiyoruz. Çoğu
zaman işi olmasa da o arkadaşların
maaşlarını ödemek durumundayız.
Çoğu zaman 3-5 ay şirkette bomboş
oturup yeni işler alınmasını bekle-

Başka mesleklerde
de öyledir belki, ama
mühendisliği eğer
severek yaparsanız,
mesleğiniz artık
tüm hayatınızın bir
parçası haline geliyor
gerçekten. Sadece
makinada değil
tüm mühendislik
alanlarında böyledir
aslında
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yani Sabancı Üniversitesi’ne çalışmaktı. Fakat daha sonra fikir değiştirdi, bir müddet Japonya’da çalışayım
dedi. Doktorayı bitirdikten sonra bir
Japon firmasına girdi, orada bir sene
kadar çalıştı. Yaklaşık iki aydan beri
de Amazon diye uluslararası bir firma var biliyorsunuz, orada çalışıyor.
Yani o da mühendis olarak hayatını
devam ettiriyor.

ODTÜ Mezunlar Derneği’nde
uzun yıllardır yöneticilik yapıyorsunuz? Faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz?
İstanbul’a geldikten sonra ODTÜ Mezunlar Derneği’nin İstanbul Şubesi'ne
üye oldum. Üye olduktan bir yıl sonra
yönetim kuruluna seçildim. Bir dönem başkan olarak ve bir dönem de
düz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. O dönem şubeydi, daha
sonra İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği diye ayrı dernek olduk. O dönem dernekler yasasında yapılan değişiklik nedeniyle şubeler son derece
merkeze bağlı ve çalışamaz hale getirilmişti. Biz de şubeyi feshedip yerine
ayrı bir dernek kurma kararı aldık ve
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’ni
kurduk. İstanbul şubenin üyelerini

diğimiz süreçler oldu. O yüzden arkadaşlarımızda bir süreklilik vardır.
İş böyle bir iş yani. Faklı mühendislik disiplinleriyle ortak çalışılan bir
alan bina otomasyonu. Böyle olunca
planlamalar bazen kayıyor, şantiyede her zaman işler planlandığı gibi
gitmiyor. Elinizde hep sağlam ekipler bulundurmak şart o yüzden de.

Oğlunuz da mühendis sanırım,
sizden mi etkilendi?
Bir tane oğlum var, şu anda
Japonya’da. Şimdi o da bizim disipline yakın bir alanda, mekatronik mühendisi. O mekatroniği seçti çünkü
hem elektronik hem bilgisayar hem
mekaniği birleştiren bir şeydi. Okulu
bitirdikten sonra da bir sınıf arkadaşıyla birlikte Japon devlet bursunu
kazanarak master için Japonya’ya
gitti. Daha sonra o bursla yine devam
ederek doktorasını da orada bitirdi.
Tokyo Institute of Technology’de
master ve doktorayı bitirdi. Güya niyeti başlangıçta orada doktorayı bitirdikten sonra akademisyen olarak
Türkiye’ye dönüp üniversitesinde,
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oraya aktardık. Resmiyette ayrı dernek olduk ama bağımız kopmadı tabii. Mesala ODTÜ Mezun Dernekleri
Konseyi adında bir platformumuz
var ve o konseyde bizim gibi yaklaşık
17 tane mezun derneği var. Konsey
belli periyotlarla toplanıyor ve işbirliğimiz ve ortak faaliyetlerimiz halen
sürüyor. 1996 yılıydı sanırım, bir dönem başkan olarak, bir dönem de
düz YK üyesi olarak görev yaptım. Bu
süreçte Baraka Dergisi’ni çıkarmaya
başladık. Başlangıçta Baraka küçük
bir bültendi, aylık yayın yapan bayağı
iyi bir dergi haline geldi. Yaklaşık 20
seneden beri de bu derginin yayın
kurulundayım ve ısrarlar sonucu şu
anda yine dernek yönetimindeyim.

Baraka’nın da sorumlu yazı işleri müdürü hala sizsiniz…
Dernekte yönetime seçilince Baraka
Dergisi’ne yeni bir sorumlu yazı işleri
müdürü lazım olmuştu. Arkadaşlar
bana dediler ki “Senin hapishane deneyimin var, bir şey olursa girer yine
yatarsın, seni sorumlu yapalım.” Düşündüm, benim Mamak’ta hapisanede yatarken kendime yaptığım bir
okuma programım vardı ve beklediğimden erken tahliye olunca o yarım
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ler üstlendik, bölümleri kimler hazırlacak diye. Bir kısmı geldi yazıların
ama bir kısmı gelmedi. Arkadaşlar
dediler ki bu işi sen toparla. Onunla
ilgilendim, bazı bölümleri yazmamın
yanı sıra kitabın editörlüğünü de
yaptım, şu anda kitap basılmak üzere. Yani odamla ilişkilerim sürüyor.
Oda’nın çağırdığı etkinliklere, anmalara katılmaya çalışıyorum.

Meslek seçimi ya da alan seçimi
yaparken nelere dikkat etmek
gerekir sizce. Neler önerirsiniz?
2014 Kasım İstanbul Maratonu

Dernek olarak 600
ODTÜ öğrencisine
burs veriyoruz. Geçen
sene koşuya 350
ODTÜ mezunu olarak
katıldık ve 500 bin
lira burs topladık.
Hatta “askıda
maraton” diye bir
şey yapıyoruz. Burs
verdiğimiz bazı ODTÜ
öğrencilerini davet
ediyoruz, masraflarını
karşılıyoruz ve misafir
ediyoruz
kalmıştı. İyi olayım bari, başıma bişey gelirde yeniden hapse girersem
o okuma programını da bitiririm
diye düşündüm ve kabul ettim. Bu
da işin şakası tabii, hapislik zor zanaat. O derginin de şu anda sorumlu
yazı işleri müdürüyüm. Aslında sorumlu yazı işleri müdürlüğü tamamen hukuki bir şey. Ama arkadaşlar
dergiyi çıkarma sorumluluğu, sana

ait diyorlar ve öyle olunca da dergiyi
çıkarmak iki üç kişinin sırtına kalıyor.
Ben de mecburen yazı yazıyorum,
röportaj yapıyorum, mesele hukuki
sorumlulukla bitmiyor, yazıyorum
bir yandan da.

Peki Oda ve TMMOB ile ilişkiniz
bugün ne düzeyde? Bir de tabii
muhalefet etmeye devam mı?
Ben Odamla bağımı hiç koparmadım. Hemen hemen her genel kurulda delegeydim. TMMOB genel
kurullarında o anlamda bağlarımı
koparmadım. Danışma kurullarına
katıldım, teknik anlamda Oda'da yapılabilecek şeylere katıldım. Mesela
10 sene önce bir otomatik kontrol
kitabı yazdık, o komisyonda görev
aldım. Bu kitabın baskısı bitti, tabii
teknoloji geliştikçe birçok bilginin
de yenilenmesi lazım. Yeniden bir
komisyon kuruldu, bina otomasyon
sistemi için kitap yazalım denildi.
Zeki Arslan’ın Şube başkanı olduğu
dönemde benim de içinde olduğum
bir komisyon kuruldu kitap yazmak
için. Komisyon 3-5 ay çalıştı, kitabın
içeriğini kararlaştırdık ve belli görev-

İnsanın mesleğinde başarılı olabilmesi için her şeyden çok sevmesi
gerekir. O yüzden gençlere de hep
‘’önce severek yapacağınız bir meslek seçin, hiçbir şeyi zoraki yapmayın
asla’’ diyorum. Ben tüm zorlamalara
rağmen inatla doktorluğu reddettim
ve mühendis oldum. Çünkü severek yapacağıma inanıyordum. Benim hayatta kendim için yaptığım
en iyi şey budur. Gerçekten severek
yapıyorum ve bu yüzden haz alıyorum yaptığım işten. Bu ilerlemenizi,
mesleği iyi yapmanızı, araştırmanızı
sağlayan bir şey. Bu da mühendislikte çok önemlidir. Çünkü makina çok
kapsamlı bir mühendislik dalı. İçinden bir sürü farklı mühendislik alanı
çıkmış. Mesela metalürji, endüstri,
mekatronik gibi birçok bölüm makinanın içindeydi. Yine makina mühendisliğinin, tesisattan imalata kadar bir sürü ayrı dalı var. Yani sadece
makina mühendisi olmak yetmiyor,
bir alanda uzmanlaşmak ve kendini
o alanda ilerletmen şart. Teknoloji
çok büyük bir hızla gelişiyor. Bir insanın ömrü veya çalışma hayatı her
şeyi öğrenmesine yetmiyor. Ancak
belli konularda uzmanlaşılıyor. Rutin
bir tempo ve sabit bilgilerle yapılacak iş değil mühendislik. Araştırma,
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yabancı mühendislerden çok şey
öğrendim mesela. Tüm bu ve başka
bir sürü nedenden dolayı, bir genç
mühendisin muhakkak şantiye tozu
yutması gerektiğine inanıyorum.
Yani kâğıt üzerinde, masabaşında
mühendis olunmaz. Sonradan masa
başında çalışılacak olsa bile, o pratiği
yaşamak şarttır.

Göcek Yat Yarışlarında ekibiyle

Mesleğiniz artık hayatınızın bir
parçası olmuş galiba, 30 yıl çalışmak çok uzun bir süre, emekli
olmayı düşünmüyor musunuz?

rek yaptığım için 30 yıldır bu konuda
çalışıyorum.

geliştirme ve uzmanlaşma gerektiriyor. Tüm bunları yapmak ve bunda
başarılı olmak içinde sevmek gerekiyor. Mühendislik seçimimden sonra,
biraz tesadüfle de olsa alan seçimimde otomasyon veya otomatik kontrol konusunu karşıma çıkardı hayat.
Çalıştığım alanı da çok sevdim. Seve-

Genç mühendislere neler tavsiye
edersiniz?
Yeni mühendisler bana iş için çok
geliyorlar. Onlara ilk tavsiyem, şantiyeye gitmeleri ve orada çalışmalarıdır öncelikle. Çünkü şantiyeler genç
mühendislerin mühendisliği öğreneceği esas laboratuvarlardır. Orada
çok çeşitli zorluklarla karşılaşırsınız.
Ama şantiyede öncelikle iş planlamasını öğrenirsiniz. Çünkü mühendislik işi sadece sizin alanınız değildir. Orada elektrik, inşaat vb. birçok
disiplinden gelen arkadaşla ortak
bir çalışma, ekip çalışması yapmak
zorundasınız. Bu da size iş planlamasını çok güzel öğretir. İkinci olarak
şantiyede bir sürü eleman çalışır altınızda. Onları yönetmek ve onların
işlerini planlamak gerekir mutlaka.
Böylece organize etmeyi de öğrenirsiniz. Üçüncü olarak teknoloji olarak sahada çalıştığınız firmalardan
yeni bir sürü şey öğrenirsiniz. Ben
şantiyelerde yabancı şirketlerden,

ODTÜ’de bursiyer
seçiminde
mülakat sırasında
tanıştığım genç bir
uçak mühendisi
öğrencisine
amatör mentorluk
yapıyorum, onun
ağabeyiyim yani,
Ankara’ya gittikçe
görüşüyoruz.
Böyle çeşitli sosyal
etkinlikler yapmaya
bir yandan da faydalı
olmaya çalışıyorum
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Başka mesleklerde de öyledir belki,
ama mühendisliği eğer severek yaparsanız, mesleğiniz artık tüm hayatınızın bir parçası haline geliyor
gerçekten. Sadece makinada değil
tüm mühendislik alanlarında böyledir aslında. Mesela farklı alanlardan
mühendis arkadaşlarla bile biraraya
geldiğimizde, oturuyoruz, dedikodu
yapıyoruz, başka meseleler konuşuyoruz falan. Ama söz dönüp dolaşıp
mutlaka teknik meselelere geliyor.
Şu bardak nasıl imal edildi, bunun
kalıbı nasıldır, camı nedir diye başlıyoruz tartışmaya, saatlerce sürüyor
bazen. Ya da mesela bir alışveriş merkezine, hastaneye, otele veya restorana gittiğim zaman ilk olarak oranın
nasıl ısıtıldığını ya da soğutulduğunu inceliyorum artık. Çünkü mühendislik insanın içine işliyor. Böyle bir
şey mesleği sevmek. O yüzden de bu
anlamda tam emekli olamıyorsunuz
hiç. Zaten ben de tamamen emekli
olmayı düşünmüyorum hiç.

Mesleğinizden arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?
Ben şirket ortağıyım ve yüzde 25
kendimi emekli yaptım. Ayda yaklaşık bir haftayı kendime ayırıyorum,
seyahat ediyorum, hobilerimle ilgile-
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yapmışız, yine olsa
ya
yine yaparım
niyorum. Bir arkadaşımla ortak yelkenli bir teknemiz var, yelken yarışlarına katılıyoruz, geziyoruz. Zevkli
bir spor yelken yarışı, bir tür mühendislik aslında. Çünkü yelkencilik
vektör ve hesap kitap işlerine dayanıyor. Yelkenin ana çalışma prensibi
akışkanlar mekaniğindeki Bernoulli
denklemi.
Bu arada İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği olarak, İstanbul
Maratonu’na katılıyoruz ve burs topluyoruz. Kırk senedir düzenli koşarım
zaten, şimdi de senede bir kez İstanbul Maratonun’da 10 km koşuyorum.
Dernek olarak 600 ODTÜ öğrencisine
burs veriyoruz. Geçen sene koşuya
350 ODTÜ mezunu olarak katıldık ve
500 bin lira burs topladık. Hatta “askıda maraton” diye bir şey yapıyoruz.
Burs verdiğimiz bazı ODTÜ öğrencilerini davet ediyoruz, masraflarını

karşılıyoruz ve misafir ediyoruz. İki
senedir benim evimde ikişer öğrenci
birkaç gün misafir kalıyor maraton
zamanı. Genellikle de dağıtım yaparken makina mühendisliği bölümünden öğrenci veriyorlar bana, böylece
yeni öğrencilerle diyalog kuruyoruz.
Bir süredir de mentorluk çalışması
başlattı dernek. Bu da öğrencilere
kariyer konusunda yol göstericilik
yapma faaliyeti. Belli eğitimler aldıktan sonra karşılıklı olarak bir öğrenciyle, mezun-mentor olarak sürekli
birbiriyle haberleşiyorlar. Mentorların daha genç arkadaşlardan olması
tercih ediliyor, yani bu çok ciddi kuralları olan bir proje. Böyle olunca da
ben de ODTÜ’de bursiyer seçiminde
mülakat sırasında tanıştığım genç
bir uçak mühendisi öğrencisine
amatör mentorluk yapıyorum, onun
ağabeyiyim yani, Ankara’ya gittikçe
görüşüyoruz. Böyle çeşitli sosyal et-

kinlikler yapmaya bir yandan da faydalı olmaya çalışorum.

Peki, ne olacak bu memleketin
hali ve son sözleriniz?
Ben hapisaneden çıktıktan sona muhalefetin yavaş yavaş yükselmesiyle
birlikte bundan da geri kalmadım.
Toplumsal muhalefetinden bir yerinden yakalamaya çalıştım yine.
Kuruluşunda ve faaliyetlerinde çok
aktif yer alamasam da Özgürlük
ve Dayanışma Partisi’nin üyesiyim.
Ama memleketin şu anki hali çok
kötü tabii. 80 öncesindeki örgütlülüğümüz yok, o kadar güçlü değiliz.
Yalnız bu durum sürdürülebilir değil
ve sonuna geldiler artık, son çırpınışlar bunlar. Bu kötü gidişat son
bulacak ve bu günler geçecek, buna
yürekten inanıyorum. Biz yaşantılarımızı başkalarının yapacağı en ufak
bir hatada kaybedebileceğimizi ya
da bizim hatamızla arkadaşlarımızın hayatlarını tehlikeye attığmızı
bilerek ya da göze alarak girdik bu
işlere. Biz birbirimize çok güvenmek
zorundaydık. Yani o dönemlerde
arkadaşlarlarımla ölümü paylaştık
biz. Sonradan, şu dönemde belki
bir kısmımız çeşitli yerlere savrulsa,
belki farklı şeyler düşünse bile, kendi aramızdaki o saygıyı ve güveni hiç
yitirmedik. Detaylarda farklı şeyler
düşünebiliriz, ama sonuçta hedeflerimiz yine güzel ve yine aynı. Yaşanabilir bir dünya ve Türkiye. Kısacası, yaşadıklarımdan hiçbir zaman
pişman olmadım, gerek meslek yaşantım için, gerekse siyasi yaşantım
için de çok büyük çileler de çektik.
Ama iyiki de yapmışız, yine olsa yine
yaparım.
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19 Eylül 1979 tarihinde, mühendis, mimar, şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla, ekonomik-demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük
iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu eyleme
49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir
plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman, sağlık
görevlileri dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı
katılmış, eylemi teknik eğitim gören öğrenciler
de desteklemişti. Birlik tarihimizde önemli bir
yeri bulunan 19 Eylül, yedi yıldan beri TMMOB
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma
Günü olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.
Aradan geçen 38 yılda mühendislik, mimarlık,
şehir plancılarının sorunları oldukça artmıştır.
Zira meslek disiplinlerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal döneminin
ve mevcut iktidarın sermaye birikimi, rant ve
otoriter yönetim politikalarının hedefindedir.
Öyle ki mühendis, mimar, şehir plancılarının
bazı alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye
kuruluşlarına devredilmiş, bazı alan ve yetkiler
kısıtlanmış, bazıları ortadan kaldırılmış, eğitimde de önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte serbestleştirme,
özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline
getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalışma koşulları tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki
sömürüyü yoğunlaştırmıştır. İşçi sağlığı ve iş
güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem
gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi
alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, evrensel bilimsel
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mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir.
Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız da söz konusu
neoliberal dönüşüm programı ve doymak bilmez rant sevdasından dolayı, uzun bir süreden
beri iktidarın hedefindedir. Siyasal iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi tamamen
ortadan kaldırmanın; Anayasal dayanağı bulunan TMMOB Yasası’nı değiştirmenin, önemli
bazı yetkilerimizi yok etmenin peşindedir.
Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin
kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümüze
yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.
Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci politikalar ile ülke çapında
izlenen piyasacı-rantçı politikalar ve toplumsal
muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki
bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokrasi,
sosyal hukuk devleti, laiklik, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet,
kamusal denetim ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir.
Odamız üyeleri, 19 Eylül Salı günü ülke çapında düzenlenecek dayanışma etkinliklerinde bu
yaklaşımla yerlerini alacak; insandan, yaşamdan, ülkemizden, halkımızdan, mesleklerimizden, geleceğimizden yana istemlerimizi dile
getirecektir.
Yaşasın MMO örgütlülüğü
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Güneş Enerji Kompleksi I. Kademe Kompleksi’nin açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Tahsin Akbaba, Odamız Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akar
Tülücü, MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Mezitli Belediye Başkanı
Neşet Tarhan ve çok sayıda davetli katıldı.
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MMOB Makina Mühendisleri
Odası (MMO) adına; güneş enerjisiyle ilgili olarak farkındalık yaratıl-

ması, bilginin yaygınlaştırılması ve
yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize
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kazandırılması, kentimizin “GÜNEŞ
KENT MERSİN” kimliğini kazanması amaçıyla, 1997 yılından bu yana
birçok seminer, panel, konferans,
sempozyum, sergi ve festival gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekledik: Mezitli
Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Güneş Park Enerji Bilinçlendirme
Kompleksi. Bu projenin amacı temiz
ve yenilenebilir enerji olan GÜNEŞ’e
dikkatlerin çekilmesi, gelecek nesillere bu bilincin aktarılmasıdır.

mak açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızın korunması, geliştirilmesi, mühendislik
hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum
çıkarları doğrultusunda verilmesinin
sağlanmasına yöneliktir.

Güneş Park Enerji Kompleksi'nin
bünyesinde 8 Kademe Bilinçlendirme Merkezi olacak. Bunlar Güneş
Yapısı, Enerji Bilinçlendirme Merkezi,
Endüstriyel Tasarımlar ve Mekanik
Uygulamalar Merkezi, Kadın Üretici
Kurutma-İşleme Merkezi, Rüzgar Değirmeni, Katı Atıklar Enerji Üretim Tesisi Prototipi, Enerji Kulesi, Maker Uygulama Atölyesi, Asansör Tanıtım ve
Bilgilendirme Tesisi’dir. Güneş Park
Enerji Kompleksi; Mersin ve çevre
illerdeki tüm ilk, orta ve lise okullarımızın ve ülkemizdeki tüm üniversitelerimizin mühendislik fakültesi
bölümlerinin, halkımızın tamamının
ziyaretine açık ve fayda sağlayıcı, ayrıca enerji üretimi konusundaki tüm
akademik çalışmaların başlangıç
noktasını oluşturacaktır.

Güneş enerjisinden düzenlemelerle
toplumsal yararı maksimize edecek
mimari pratiklerin yaygınlaştırılması
açısından da önem taşıyacak olan bu
uygulamalı eğitim merkezi, ilköğretimden başlayarak bütün eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizi ve
halkımızı yeni ve yenilenebilir enerji
kaynakları konusunda aydınlatmak,
Odamızın mesleki uygulamalı eğitim çalışmalarını toplumla buluştur-
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“Bugün burada, tarihte güneş enerjisi ile anılan Mersin’de ve ülkemizde
çok önemli bir potansiyeli bulunan
güneş enerjisinin ve yenilenebilir
enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinin somut bir örneğini inşa
etmek için bulunmaktan dolayı hepimiz haklı bir gurur duymaktayız.

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(</¶/ 2017

J

www.mmo.org.tr

Odamız kamusal sorumlulukla yürüttüğü mesleki denetim, periyodik
denetim ve meslek alanlarına yönelik bütün etkinliklerini, örgütlü
üyelerinin katkısı ile kurumsallaşma
perspektifiyle yürütmektedir. Güneş
Park Enerji Kompleksi Uygulamalı
Eğitim Merkezi'nin açılışı da bu kurumsal hizmet faaliyeti anlayışı ile
gündeme gelmiştir.
Meslek örgütlerimize, mühendislik
eğitim ve öğretimine, mühendislik
uygulama ve hizmetlerine saldırıların arttığı, bu yönde mevzuat düzenlemelerinin ardı ardına yapıldığı
bu günlerde üye, sanayi ve halk ile
temas ve hizmet birimlerimizin artması oldukça önemlidir.”
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Digitalisation Must be Embraced by Trucking
Industry1

D

ijitalleşme, kamyon ve vagon
taşımacılığı endüstrisini yakın gelecekte hızlı bir şekilde
dönüştürücektir; çünkü dijitalleşmenin kendisi endüstriyi bu konsepte
yürekten inanmaya zorlayacak ya da
rekabet edememe riski doğacaktır.

Vodacom Güney Afrika Bölgesi üst
düzey lideri Tony Smallwood TruckX
fuarı ve konferansının ilk gününde
dinleyicilere hitap etti. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu ve yakın
zaman içerisinde bütün mevcut endüstrilerde yer alacağını vurguladı.

Burada verilmek istenen duygu ve
düşünceler, 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında Midland'da düzenlenmiş
olan Kyalami Grand Prix Circuit olarak anılan Kyalami uluslararası araba
yarışları etkinliğinde bu yıl dördüncüsü organize edilmiş olan TruckX ve
FleetX konferans ve fuarında vurgulandı.

"Rekabetçilik, dijitalleşme ile doğrudan bir korelasyona sahip olacaktır
ve 2020 yılı içerisinde geleneksel
endüstriler rekabete girmek için
dönüşmeye ihtiyaç duyacaklardır.
Veriler, bilgiler, platformlar ve yenilikler kabul görmüş normları sekteye
uğratacaktır. Rekabet içerisinde olan

1

rakiplerin ya değişimin temsilcileri
olmak amacı ile bir pozisyon almaları icap etmekte ya da değişime uyum
sağlamaya hazır olmaları gerekmektedir."
Malzeme taşımacılığı, lojistiği ve tedarik zinciri birliği MHI'nın 2017 yılı
için hazırladığı yıllık endüstri raporuna göre, dijitalleşmeye olan dönüşüm, gelecek nesil tedarik zincirleri
bünyesinde halihazırda hissedilmektedir, ve bu raporda, gelecek nesil
tedarik zinciri, "dijital, talep üzerine
ve her an hazır" sıfatları ile tasvir
edilmektedir. Bu rapor içerisinde,

Engineering News dergisinin (cilt 37, no 32, s. 46, www.engineeringnews.co.za) Ağustos 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Ümit Keskin tarafından
dilimize çevirilmiştir.
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Jordt da hızlı teknolojik gelişmelerin
filo sahiplerinin iş yapma biçimlerini
değiştirdiğini kabul ettiğini bildirdi.
Telematik olarak adlandırılan kablosuz haberleşme biçimlerinin kullanılması vasıtasıyla, uzun mesafeler
arasında dijital bilgilerin gönderilmesi konusu ile ilgilenen teknoloji
alanının IoT'nin yeni seviyelerde uygulanmasını mümkün kıldığını sözlerine ekledi.
Bloomberg

Özerk vasıta teknolojisi dünya çapında test edilmektedir ve kamyon ve vagon taşımacılığı endüstrisini teknolojik yeniliklere adapte
olmaya zorlayacaktır

ler Arası Genel Ağ (IoT) içerisinde bir
"mobil bağlantı noktası" veya gündelik kullanım nesnelerinin içerisine
yerleştirilmiş bilgi işleme cihazları
Arası Genel Ağ aracılığı ile ara bağlantı haline geldiğini açıkladı.

aynı zamanda, üst düzey liderlerin
yüzde 80'inin dijital tedarik zincirinin önümüzdeki beş yıl içerisinde
hâkim model olacağını düşündükleri ve yüzde 16'sının da dijital tedarik
zincirinin zaten çoktan kullanılmaya
başlandığını ileri sürdükleri belirtilmektedir.

Bu, kamyon ve vagon taşımacılığı şirketler ve sürücülerinin, vasıtalarında
yer alan mobil cihazlar aracılığıyla,
kendilerine kullanılabilir bir şekilde
sunulan IoT lojistik verilerinden yararlanabilecekleri anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, sürücüler, görevlerini daha hızlı ve daha güvenli
bir şekilde yerine getirmede destek
görmüş olmaktadırlar.

Aynı raporun öne sürdüğü zorluklar
arasında, kalifiye iş gücünün ücretli
bir şekilde işe alınması ve muhafaza
edilmesi, müşterilerin daha kısa süreler içerisinde karşılık alma talepleri
ve müşterilerin daha düşük teslim
maliyeti talep etmeleri sayılabilmektedir. Önümüzdeki iki yıl boyunca,
şirketlerin yüzde 53'ünün yeni gelişmekte olan teknolojilere bir milyon
dolardan fazla miktarda harcama
yapacakları da yukarıda bahsedilen
raporda ayrıca ifade edilmektedir.

"Son yıllar içerisinde donanım ve
bağlanırlık maliyetleri önemli ölçüde azalmış bulunmaktadır, aynı
zamanda, bulut bilgi işleme bütün
işletmelerin boyutları için uygun fiyatlı ve erişilebilir hale gelmiştir. Bu,
IoT'ye itici bir güç temin etmektedir
ve hemen hemen her şey ile bağlantı
kurma olasılığını yaratmaktadır."diye
ekledi Van Rensburg.

Yazılım programları danışmanlık şirketi VSc Solutions'un en üst düzey
yöneticisi (CEO) Morne van Rensburg da fuar ve konferansın ilk gününde kamyon ve vagonların dijitalleşmede nasıl bir rol oynadığı ile ilgili
olarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Kamyon ve vagonların zaten Nesne-
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Ayrıca, fuarda konuşan vasıta güvenliği tesis edici Ctrack MD Hein
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"Bu seviyeler arasında, gelişmiş kalite ve düşük maliyetler elde etmek
için iş süreçlerinin otomatik bir hale
getirilmesi, bütün lojistik değer zincirine bilgi işleme cihazları vasıtası
ile sayısal analiz yöntemlerinin uygulanması, sistemlerin, mal varlıklarının ve bireylerin birlikte çalışır hale
gelmeleri için nasıl bir şekilde entegrasyonlarının temin edileceği ile ilgili
olarak optimizasyonların yapılması
yer almaktadır."
Sonuç itibarıyla, Jordt, "dijitalleşme
dalgası bütünü ile en güçlü darbesini indireceği an" hazır bulunmak
amacı ile filo sahiplerini telematik
teknolojik gelişmeleri benimsemeye
teşvik etti.
İki günlük bu etkinlik, Ctrack ve onun
ana şirketi Inseego'nun yanı sıra finans hizmet grubu Standard Bank
vasıtası ile gerçekleştirildi. Bu, nakil,
lojistik, malzeme taşımacılığı ve filo
endüstrileri için ticari filo endüstrisi
içerisinde yer alan trendleri müzakere etmek amacı ile önde gelen bir
platform olarak görülmektedir. Fikir
paylaşımında bulunulan konular
arasında temiz yakıtın taşımacılık
endüstrisine temin ettiği yararlar ve
kamyon ve vagon güvenliği şartlarına uyumluluğun önemi yer aldı.
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1. GİRİŞ
Kış aylarında, özellikle lodosun kuvvetli estiği günlerde
meydana gelen olayların gazetelerde manşetten veriliş
biçimi yıllardır değişmiyor: “Lodos Yine Hastanelik Etti”,
“Sobalar Yine Zehir Tüttü - Akın Akın Acile”, “Kömür Sobası Ölüm Tüttü”, “Kömüre Üç Kurban”, “Yine Kömür Kabusu”, “Genç Çift Ölüme Birlikte Gittiler”, “Lüks Villada
Kombi Şoku”, “Anne ile Kızı, Mutfaktaki Ocaktan Sızan
Doğalgazın Kurbanı Oldu”, “Doğalgaz Faciası”, “Şofben
Yine Zehirledi”, “Şofbenle Sönen Ocak”, “Liseli Genç, Zehir Soludu” ...
Yukarıdaki manşetlerde ölümün adı “Karbonmonoksit”
oluyor; sobalar, ocaklar, şofbenler, kombiler, kısacası,
bacalı tüm ısınma araçları. Yakıt ister kömür, ister doğalgaz, ister LPG olsun; bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden
ölümlere yol açıyor, yüzlerce vatandaşımız da hastanele1

re kaldırılıyor. Bu ölümlerdeki ortak nokta ise Karbonmonoksit ve Baca.
Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin istatistiği olayın ertesi günü genellikle gazetelerde verilmektedir. Ancak, zehirlenmeden dolayı
hastanelere kaldırılıp orada hayatını yitirenlerin sayısı
ne gazetelerce ne de başka kurum ve kuruluşlarca tutulmaktadır. Tıpkı TÜİK’in istatistiklerinde, 2015 yılına kadar
trafik kazalarında sadece olay yerinde ölenlerin sayısı yer
alırken, bu tarihten sonra hastanelerdeki ölümler de dikkate alınmaya başlanmış; günlük ölüm sayısı ortalama 11
kişi iken, 20 kişiye çıktığı görülmüştür. Tüm zehirlenme
haberlerinin de basında yer almadığı ve hastanelerdeki
ölüm vakalarının da verilmediği/tutulmadığı düşünüldüğünde, karbonmonoksitten zehirlenenlerinin sayısının ve
ölenlerin çok daha fazla olduğunu belirtmemiz gerekir.
2015-2016 yılları ve 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla,

Makina Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Müdürü - serdar.sonmez@mmo.org.tr
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ülkemizde çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu zehirlenmelerin sonucunda kimileri
hayatını yitirdi, kimileri de hastanelere kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesinin maddi ve manevi sonuçları bilinmesine karşın, gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı
ve bu konu üzerine kapsamlı çalışmaların yapılmadığı
bilinmektedir. Bu kısa çalışmada, karbonmonoksitin ne
olduğu, bundan kaynaklı zehirlenmelerin nasıl meydana
geldiği 2015-2016 yılları ve 2017 Temmuz ayına ait verilerin ışığında ele alınacaktır.

Kimyasal olarak “Tam Yanma”, C (yakıttan) + O2 (havadan)
oCO2 (Karbondioksit) oluşurken; “Eksik Yanma” sonucu
ise C (yakıttan) + ½O2 (havadan) o CO (Karbonmonoksit)
oluşmaktadır.

2. KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ NASIL, NE
ZAMAN, NEREDE?

Karbonmonoksit gazının bedene hasar verme özelliği olmadığı için, uyanıkken bile fark edilmesi oldukça güçtür.
Havadan hafif ve düşük konsantrasyonlarda bile zehirli
olan karbonmonoksit gazının özellikle uykudayken fark
edilmesi hemen hemen imkânsızdır.

Karbonmonoksit gazı; doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp
gazı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların yanması, özellikle tam olarak yanmaması sonucu
dumanda yer alan zehirli bir gazdır. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeniyle
fark edilememekte, bu nedenle “Sessiz Gelen Ölüm” olarak adlandırılmaktadır.
Karbonmonoksit; yangın sonucu oluşan dumanın dışında, hava/yakıt ayarları uygun olmayan araçların egzoz
gazlarında, kireç söndürülmesinde, yüksek derecede ısıtılmış maden kömürünün su ile temas etmesinde de açığa çıkmaktadır.

Karbonmonoksit, uzun vadede tüm canlıları etkilemektedir. Kapalı garajlar, feribotlar, motor onarım ve bakım
atölyeleri gibi yerlerde karbonmonoksit bulunmaktadır.
Herhangi bir yiyecek veya içecek karbonmonoksit zehirlenmesine yol açmamaktadır.

t #BDBT ÎFLNFZFO  QSPKFTƌ WF ƌNBMBU TUBOEBSUMBSB VZgun yapılmamış şofben, soba, ocak, kombi, mangal
gibi ısıtma cihazlarının kullanımı sonucunda ve
t "ÎL PDBL  CBDBT[ HB[ TPCBMBSOO CVMVOEVǘV LBQBM
ortamlarda oluşan karbonmonoksit gazı
zehirlenmelere ve gazdan zarar görenlere kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa ölümlere yol açmaktadır.

Tablo 1. 2015 Yılı CO Kaynaklı 3 Adet ve Üzerinde Ölüm Gerçekleşen İller Sıralaması
ÖLÜM SAYILARI - 2015 TOPLAM
Sıra
1

Yer

Ölüm*

Zehirlenme

Bursa

14

50

Sıra

Yer

Ölüm*

Zehirlenme

Adıyaman

4

56

Gaziantep

14

17

Samsun

4

45

2

Konya

13

31

Tekirdağ

4

10

3

Denizli

10

12

4

Ağrı

9

9

5
6

7

8

Hatay

4

8

Kırşehir

4

7

Yozgat

7

17

Afyon

4

6

Karabük

7

14

Kocaeli

4

4

Balıkesir

6

17

Kırıkkale

3

49

İstanbul

6

10

Erzurum

3

41

Kayseri

5

172

K.maraş

3

40

Eskişehir

5

62

Manisa

3

29

Nevşehir

5

28

Ankara

3

20

İzmir

5

18

Ordu

3

19

Trabzon

5

8

Sivas

3

8

Amasya

5

6

Tokat

5

5
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* 3 adet altındaki ölümler sıralamaya alınmamıştır.
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gerçekleşen istatistikler ortaya konulmuştur.

3. ÜLKEMİZDEKİ KARBONMONOKSİT KAYNAKLI ÖLÜM
İSTATİSTİKLERİ

Aşağıdaki tablolarda, 2015-2016 yılları ve 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla, ülkemizde meydana gelen karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmelerin illere göre aylık
dağılımı, “Ölüm Sayısı” ve “Zehirlenme Sayısı”na göre istatistikler gösterilmiştir. Ayrıca, bu dönemde zehirlenmenin meydana gelmediği veya basında yer almadığı iller
de belirtilmiştir.

Bu istatistiksel çalışma, elektronik ortamda yayınlanan
gazetelerin karbonmonoksit (CO) zehirlenmesiyle ilgili
haberlerinden derlenmiştir. Haber metinlerinin içeriğine
ve zehirlenen veya ölenlerin kişisel bilgilerine metinde
yer verilmemiştir. Çalışmada, zehirlenen toplam kişi sayısı, hane sayısı ve ölüm sayısı ile illere göre aylık bazda
Tablo 2. 2015 Yılı CO Kaynaklı Zehirlenme Sayılarına Göre İller Sıralamasında İlk 10 İl

2015 YILI GENEL TOPLAM

SAYI

YER

A

B

C

1

Kayseri

115

25

2

A

B

C

SAYI

YER

A

B

C

34

Kırıkkale

46

6

3

2

Kayseri-Talas

5

3

1

35

3

Kayseri-Sarız

5

1

0

36

6

Kırıkkale- Karakeçili

2

1

0

Kırıkkale- Keskin

1

1

0

4

Kayseri-Yeşilhisar

2

1

0

37

Samsun

6

1

0

5

Kayseri- Melikgazi

19

8

1

38

Samsun-İlkadım

17

8

3

6

Kayseri- Kocasinan

8

4

0

Kayseri-Develi

3

1

0

8

Kayseri-Bünyan

4

2

0

41

9

Kayseri-İncesu

4

3

0

10

Kayseri-Tomarza

4

2

11

Kayseri-Sarıoğlan

2

1

7

1

39

Samsun-Çarşamba

3

1

0

40

Samsun-Kavak

3

1

0

Samsun-Terme

3

1

0

42

Samsun-Bafra

1

1

1

0

43

Samsun-Havza

2

1

0

0

44

Samsun-Atakum

10

3

0

172

52

5

7

12

Kayseri-Hacılar

1

1

1

45

Erzurum

5

1

0

13

Van

18

4

0

46

Erzurum-Aziziye

3

1

0

14

Van-İpekyolu

23

4

0

47

15

Van-Tuşba

36

7

0

48

16

2

110

21

0

8

Erzurum-Pasinler

2

1

1

Erzurum-Karaçoban

1

1

0

Van-Erciş

11

2

0

49

Erzurum-İspir

24

2

0

17

Van-Muradiye

11

1

0

50

Erzurum- Aşkale

4

2

0

18

Van-Çaldıran

6

2

0

51

Erzurum-Yakutiye

2

1

2

19

Van-Özalp

5

1

0

52

K.Maraş

11

2

2

K.Maraş-Afşin

6

1

0

K.Maraş- Elbistan

23

7

1

20

Eskişehir

53

13

3

53

21

Eskişehir- Tepebaşı

2

1

0

54

Eskişehir- Mahmudiye

5

2

2

55

Konya

7

5

6

Eskişehir-Odunpazarı

2

1

0

56

Konya-Seydişehir

3

1

0

22

3

23

62

17

5

9

24

Adıyaman

31

2

0

57

Konya- Beyşehir

7

4

1

25

Adıyaman- Kahta

18

5

1

58

Konya- Akşehir

4

2

2

Adıyaman-Besni

4

2

2

Konya- Ereğli

5

2

0

Adıyaman-Gölbaşı

3

1

1

60

Konya-Kulu

2

1

1

26

4

27

56

10

4

59

10

28

Bursa

36

7

7

61

Konya-Tuzlukçu

2

1

2

29

Bursa-İnegöl

7

3

3

62

Konya-Meram

1

1

1

Bursa-Gemlik

2

1

2

Bursa-Karacabey

2

1

1

30
31

5

50

14

14

A

A

B

C

49

8

3

45

17

4

41

9

3

40

10

3

31

17

13

Toplam zehirlenme vakası (kişi sayısı)

32

Bursa-Orhangazi

2

1

0

B

Toplam zehirlenme vaka yeri (hane sayısı)

33

Bursa- Mudanya

1

1

1

C

Zehirlenme vakası içindeki ölüm sayısı (kişi sayısı)
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Tablo 3. 2015 Yılı Aylar Bazında Değerlendirme
2015 YILI AYLAR BAZINDA ÖLÜM, HANE VE ZEHİRLENME SAYILARI
Aylar

A

B

C

Aylar

A

B

C

Ocak

152

55

27

Temmuz

0

0

0

Şubat

338

92

36

Ağustos

0

0

0

Mart

123

55

32

Eylül

3

1

1

Nisan

177

43

31

Ekim

7

3

2

Mayıs

9

4

3

Kasım

88

32

27

Haziran

3

2

3

Aralık

231

67

31

TOPLAM

1.131

354

193

<ÜOÜ.DUERQPRQRNVLW=HKLUOHQPHñVWDWLVWLNOHUL
2015 yılında toplam 61 il, 171 farklı yerleşim yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu zehirlenmeden 1.131 kişi etkilenmiş ve 354 haneden 193 kişi
de hayatını kaybetmiştir.
2015 yılındaki CO kaynaklı “Ölüm Sayısı”, 3 adet ve üzerinde ölüm gerçekleşen iller Tablo 1'de verilmiştir. Tabloda,
CO kaynaklı en az 3 adet ölüm gerçekleşen illere (30 il) yer
verildi. Buna karşın, 3 adetin altında ölüm gerçekleşen iller (31 il) sıralamaya dâhil edilmedi. “Zehirlenme Sayısı”na
göre iller sıralamasındaki ilk 10 il Tablo 2'de verilmiştir.
Aylar bazındaki CO kaynaklı “Ölüm, Hane ve Zehirlenme”
sayılarıyla ilgili sıralama ise Tablo 3'te sunulmuştur.
2015 yılında 61 ilimizde CO kaynaklı zehirlenme olurken,
sadece 20 ilimizde (Adana, Antalya, Bitlis, Çanakkale,
Edirne, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, İçel, Kars, Mardin,
Rize, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır,
Yalova) ölüm veya zehirlenme haberine rastlanmamıştır.

Tablo 4. 2016 Yılı CO Kaynaklı 3 Adet ve Üzerinde Ölüm Gerçekleşen İller Sıralaması
ÖLÜM SAYILARI*- 2016 TOPLAM
SIRA

1

ÖLÜM*

ZEHİRLENME

Kayseri

11

77

Ankara

11

31

Gaziantep

11

18

Konya

9

70

İzmir

9

21

Manisa

8

16

İstanbul

8

9

Yozgat

5

7

Bursa

4

107

Kahramanmaraş

4

76

Samsun

4

32

Hatay

4

19

Sakarya

4

7

Kilis

4

4

Kırıkkale

4

4

Mersin

4

4

Niğde

3

86

Sivas

3

40

Afyon

3

19

Ordu

3

15

Kocaeli

3

11

Malatya

3

9

Rize

3

7

Antalya

3

3

2

3
4

5

<ÜOÜ.DUERQPRQRNVLW=HKLUOHQPHñVWDWLVWLNOHUL
2016 yılında toplam 63 il, 158 farklı yerleşim yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu zehirlenmeden 1.271 kişi etkilenmiş ve 296 haneden 163 kişi
de hayatını kaybetmiştir.
2016 yılında CO kaynaklı “Ölüm Sayısı”, 3 adet ve üzerinde
ölüm gerçekleşen iller sıralaması Tablo 4'te verilmiştir. Tabloda, CO kaynaklı en az 3 adet ölüm gerçekleşen iller (24 il)
gösterildi. Buna karşın, 3 adetin altında ölüm gerçekleşen
iller (39 il) sıralamaya alınmamıştır. “Zehirlenme Sayısı”na
göre iller sıralamasındaki ilk 10 il Tablo 5'te verilmiştir. Aylar bazındaki CO kaynaklı “Ölüm, Hane ve Zehirlenme” sayılarıyla ilgili sıralama ise Tablo 6'da sunulmuştur.

YER

6

* 3 adet altındaki ölümler sıralamaya alınmamıştır.
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Tablo 5. 2016 Yılı CO Zehirlenme Sayılarına Göre İller Sıralamasında İlk 10 İl
2016 YILI GENEL TOPLAM
SAYI
1

1

2
3

2

YER

A

B

C

Nevşehir, Derinkuyu,
Acıgöl, Avanos, Ür- 188
güp

?+1

0

Bursa

?+4

3

85

A

B

C

188

1

0

107

10

4

SAYI

YER

A

B

C

27

K.Maraş

2

1

0

28

K.Maraş-Pazarcık

2

1

1

K.Maraş-Elbistan

20

8

3

K.Maraş-Afşin

10

?

0

Bursa-İnegöl

15

4

0

4

Bursa-İznik

7

2

1

30

5

Eskişehir

52

21

2

31

K.Maraş-Onikişubat, Dul26
kadiroğlu

?

0

6

Eskişehir-Alpu

1

1

0

32

K.Maraş-Çağlayancerit

2

1

0

7

Eskişehir-Seyitgazi

4

3

0

33

K.Maraş-Türkoğlu

14

?

0

8

Eskişehir-Odunpazarı

16

4

0

34

Konya

2

1

2

102

3

39

29
7

Eskişehir-Çifteler

8

3

0

35

Konya-Beyşehir

29

?+1 0

10

Eskişehir-Tepebaşı

7

2

0

36

Konya-Meram

2

2

2

11

Eskişehir-Sivrihisar

11

3

0

37

Konya-Ereğli

27

6

1

12

Eskişehir-Mihalıççık

1

1

0

38

Konya-Akşehir

1

1

1

13

Eskişehir-İnönü

2

1

0

39

Konya-Bozkır

2

1

2

14

Adıyaman

18

3+?

0

40

Konya-Karatay

7

2

1

Adıyaman-Kahta

70

7+?

0

41

Sivas

17

?+1 2

Sivas-Zara

4

1

0

99

4

13

8

Adıyaman-Samsat

3

1

0

42

17

Adıyaman-Gölbaşı

4

1

0

43

Sivas-Suşehri

1

1

1

18

Adıyaman-Besni

4

1

0

44

Sivas-Gemerek, Zara

18

?

0

Niğde

86

7+?

3

45

Samsun-Canik

4

2

0

20

Kayseri

55

?+3

0

46

Samsun-Çarşamba

7

2

0

21

Kayseri-Melikgazi

6

3

6

47

Samsun-İlkadım

10

4

1

22

Kayseri-Kocasinan

6

3

3

48

Samsun-Bafra

3

1

0

Kayseri-Yahyalı

1

1

1

49

Samsun-Ladik

5

2

3

24

Kayseri-Talas

6

2

0

50

Samsun-Kavak

2

1

0

25

Kayseri-Sarız

1

1

1

51

Samsun-Atakum

1

1

0

23

26

5

6

Kayseri-Bünyan

2

1

86

77

7

14

3

11

A
B
C

0

C

76

11

4

70

14

9

40

3

3

32

13

4

0

16

19

B

2

9

15

A

9

10

Toplam zehirlenme vakası (kişi sayısı)
Toplam zehirlenme vaka yeri (hane sayısı)
Zehirlenme vakası içindeki ölüm sayısı (kişi sayısı)

Tablo 6. 2016 Yılı Aylar Bazında Değerlendirme
2016 YILI AYLAR BAZINDA ÖLÜM, HANE VE ZEHİRLENME SAYILARI
Aylar

A

B

C

Aylar

A

B

C

Ocak

445

95

57

Temmuz

0

0

0

Şubat

148

59

34

Ağustos

0

0

0

Mart

87

30

13

Eylül

0

0

0

Nisan

22

12

14

Ekim

9

3

2

Mayıs

16

4

2

Kasım

85

30

14

Haziran

4

3

1

Aralık

455

60

26

TOPLAM

1.271

296

163
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2016 yılında 63 ilimizde CO kaynaklı zehirlenme olurken,
sadece 18 ilimizde (Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Giresun,
Gümüşhane, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Bayburt, Şırnak,
Yalova) ölüm veya zehirlenme haberine rastlanmamıştır.
<ÜOÜ.DUERQPRQRNVLW=HKLUOHQPHñVWDWLVWLNOHUL
2017 yılı Ocak-Ekim ayları arasında (10 ay) toplam 66 il,
127 farklı yerleşim yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi
meydana gelmiştir. Bu zehirlenmeden 927 kişi etkilenmiş
ve 183 haneden 157 kişi de hayatını kaybetmiştir.
2017 yılında CO kaynaklı “Ölüm Sayısı”, 3 adet ve üzerinde ölüm gerçekleşen iller sıralaması Tablo 7'de verilmiştir. Tabloda, CO kaynaklı en az 3 adet ölüm gerçekleşen
illere (21 il) yer verildi. Buna karşın, 3 adet altında ölüm
gerçekleşen iller (45 il) sıralamaya dâhil edilmemiştir. “Ze-

hirlenme Sayısı”na göre iller sıralamasında ilk 10 il Tablo
8'de verilmiştir. Aylar bazındaki CO kaynaklı “Ölüm, Hane
ve Zehirlenme” sayılarıyla ilgili sıralama ise Tablo 9'da sunulmuştur.
2017 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 66 ilimizde CO kaynaklı zehirlenme olurken, sadece 15 ilimizde (Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Burdur, Diyarbakır, Giresun, Hakkâri,
Kars, Kırklareli, Mardin, Tunceli, Karaman, Şırnak, Iğdır)
ölüm veya zehirlenme haberine rastlanmamıştır.
 6DðOÜN %DNDQOÜðÜ  r  <ÜOODUÜ .DUERQPRQRNVLW
=HKLUOHQPHñVWDWLVWLNOHUL

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2011-2013 yılları aylık
ölüm sayıları Çizelge 1'de verilmektedir. Bakanlık verileri incelediğinde, Kasım 2011-Nisan 2012 aralığında
meydana gelen zehirlenme vakasında 213 kişi; Kasım
2012-Nisan 2013 aralığında meydana gelen
Tablo 7. ;ÆNÆ #[NÆM %1-C[PCMNÆ#FGVXG¯\GTKPFG©N×O)GTÁGMNGĩGP
zehirlenme vakasında ise 191 kişinin hayatını
ćNNGT5ÆTCNCOCUÆ
kaybettiği görülmektedir.
ÖLÜM SAYILARI*- (01.01- 30.10.2017) TOPLAM
SIRA

YER

ÖLÜM*

ZEHİRLENME

1

Konya

15

21

2

Gaziantep

14

237

3

Balıkesir

8

8

Sivas

7

75

Samsun

7

20

Adana

7

7

İzmir

5

17

4

5

6

7

Kilis

5

8

Bursa

5

6

Osmaniye

4

21

Hatay

4

6

Isparta

4

4

Eskişehir

3

49

Kayseri

3

18

Bilecik

3

8

Trabzon

3

7

Kilis

3

6

Bolu

3

4

Kahramanmaraş

3

4

Tekirdağ

3

3

Kırıkkale

3

3

Çankırı

3

3

CFGVCNVÆPFCMKÑN×ONGTUÆTCNCOC[CCNÆPOCOÆĩVÆT
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
2015-2016 ve 2017 yıllarının istatistiksel verileri incelediğinde, CO zehirlenmesinin 79 ilimizde gerçekleştiği görülmekte, sadece Tunceli ve Şırnak illerinde ölüm veya zehirlenme
haberlerine rastlanmamaktadır.
CO zehirlenmelerinin, ağırlıkla ve beklendiği
gibi, ısınma sistemlerinin devreye girdiği dönemde, yani kasım-nisan döneminde meydana geldiği ve yaz aylarında ise yok denecek
kadar azaldığı görülmektedir.
2015-2016 kış döneminde, yani Kasım
2015-Nisan 2016 aralığında meydana gelen
1.021 zehirlenme vakasında, 295 haneden
176 kişi hayatını kaybetmiştir. Buna göre,
2015-2016 kış döneminde her gün ortalama
2 haneden 6 kişi zehirlenmiş ve 1 kişi hayatını
kaybetmiştir.
Aynı şekilde, 2016-2017 kış döneminde, yani
Kasım 2016-Nisan 2017 aralığında meydana
gelen 1.453 zehirlenme vakasında, 266 haneden 187 kişi hayatını kaybetmiştir. Buna göre,
2016-2017 kış döneminde her gün ortalama 1

35
Tablo 8.;ÆNÆ #[NÆM %1<GJKTNGPOG5C[ÆNCTÆPC)ÑTGćNNGT5ÆTCNCOCUÆPFCćNMćN
2017 YILI 10 AYLIK GENEL TOPLAM
SAYI

YER

A

B

C

1

Gaziantep-Şahinbey,
Ş.Kamil, Yavuzeli, Oğuzeli, Araban, Nizip,
İslahiye

176

?

0

Gaziantep-Şahinbey

6

4

5

3

Gaziantep-Şehitkamil

5

3

4

4

Gaziantep-İslahiye

47

?+2

3

2

1

A

B

C

SAYI

YER

A

B

C

Erzurum

5

1

0

Erzurum-Tekmen

8

1

0

21

Erzurum-Aşkale

11

2

0

22

Erzurum-Yakutiye

3

1

0

2

1

0

19

237

10

14

20

6

5

Gaziantep-Nizip

3

1

2

23

Erzurum-Uzundere

6

Adıyaman

36

?

0

24

Konya-Meram

8

4

5

Adıyaman-Gölbaşı

12

3

2

Konya-Karatay

9

4

9

Adıyaman-Besni

31

?

0

Konya-Kulu

3

1

0

Adıyaman-Kahta

20

?+2

0

Konya-Beyşehir

1

1

1

Sivas

72

4

4

Osmaniye

20

2

3

Sivas-Divriği

1

1

1

Osmaniye-Düziçi

1

1

1

Sivas-Gemerek

2

1

2

30

Samsun-Bafra

3

2

1

Bitlis-Ahlat

55

?

0

31

Samsun-Çarşamba

5

1

0

Eskişehir

38

17

3

Samsun-Vezirköprü

3

2

3

Eskişehir-Çifteler

3

2

0

33

Samsun-Alaçam

2

1

2

7
8

2

9
10
11

3

12
13

4

14
15
5

99

5

2

25
26

7

27
28
75

55

6

0

7

0

29

32
49

22

3

8

9

Eskişehir-Sivrihisar

3

1

0

34

Samsun-İlkadım

5

2

1

17

Eskişehir-Günyüzü

1

1

0

35

Samsun-Canik

2

1

0

18

Eskişehir-Odunpazarı

4

1

0

36

Kayseri

4

1

0

37

Kayseri-Kocasinan

10

4

3

Kayseri-Bünyan

4

1

0

16

# 6QRNCO\GJKTNGPOGXCMCUÆ MKĩKUC[ÆUÆ
$ 6QRNCO\GJKTNGPOGXCMC[GTK JCPGUC[ÆUÆ
% <GJKTNGPOGXCMCUÆKÁKPFGMKÑN×OUC[ÆUÆ MKĩKUC[ÆUÆ

38

10

A

B

C

29

6

0

21

10

15

21

3

4

20

9

7

18

6

3

Tablo 9.;ÆNÆPÆP#[NCT$C\ÆPFC&GþGTNGPFKTKNOGUK #[NÆM

2017 YILI AYLAR BAZINDA ÖLÜM, HANE VE
ZEHİRLENME SAYILARI – 10 AYLIK
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
TOPLAM

A
341
457
68
47
6
2
6
2
0
9
938

B
83
56
24
13
4
1
2
1
0
4
188

C
66
42
23
16
2
2
4
2
0
2
159

haneden 8 kişi zehirlenmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmiştir.
Sadece basın yoluyla duyurusu yapılan haberler dikkate
alındığında, ülkemizde her gün ortalama en az 1 kişi CO
zehirlenmesinden hayatını kaybetmektedir. Basında yer
almayan veya hastanede hayatını kaybedenler de eklendiğinde, bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Bakanlık tarafından verilen ölüm sayılarının da yapılan
istatistik çalışmayla uyumlu olduğu görülmektedir.
Yine TÜİK verilerine göre, ülkemizde her gün ortalama
4 kişinin iş kazalarında, yine 20 kişinin trafik kazalarında
öldüğü düşünüldüğünde, her gün ortalama 25 kişinin sadece bu üç nedenle hayatını kaybetmesi kabul edilemez
bir durumdur.
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SOBA

DİĞER
(MANGAL, VS)

Çizelge 1.5CþNÆM$CMCPNÆþÆ8GTKNGTKPG)ÑTG;ÆNNCTÆ#TCUÆ#[NÆM©N×O5C[ÆNCTÆ

ÖLÜM

ZEHİRLENME

ÖLÜM

ŞOFBEN

ZEHİRLENME
ÖLÜM

KOMBİ/D.GAZ
SOBASI/BACASI

ZEHİRLENME
ÖLÜM

ZEHİRLENME

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Oda raporlarında da belirtildiği üzere, karbonmonoksit zehirlenmeleri
insanların konu hakkında bilgi sahibi olmamaları, araç,
ev ve işyeri vb. yerlerdeki ihmal ve denetimsizlik gibi sebeplerden dolayı yaşanmaktadır. Bu tür zehirlenmelerin
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önüne geçilebilmesi için ihmallerin ortadan kaldırılması,
sorumluların cezalandırılması, insanların konu hakkında
bilinçlendirilmesi ve daha da önemlisi kamusal denetimlerin yapılması gerekmektedir. 
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TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN
ISO 9712’YE GÖRE BELGELENDİRMESİ
VE EĞİTİM ORGANİZASYONU
(UVDQ*ÐQÖO1%XUDN%D\UDNWDURðOX2

7DKULEDWVÜ]PXD\HQHJHUHN
LPDODWNRQWUROOHULJHUHNVHLíOHWPH
DíDPDVÜNRQWUROOHULLÁLQÐQHPOL
ELU\HUHVDKLSWLU8\JXQÖUÖQOHULQ
ÁÜNPDVÜYH\DX\JXQÖUÖQOHULQ
NXOODQÜPDGHYDPHWPHVLLÁLQ
EHOLUOHQHQWDKULEDWVÜ]PXD\HQH
\ÐQWHPOHULQLQXOXVODUDUDVÜ
QRUPODUDX\JXQRODUDN\DSÜOPDVÜ
JHUHNPHNWHGLU%XNRQWUROOHUGHHQ
ÐQHPOLRODQÜLVHNRQWUROÖ\DSDQYH
GHðHUOHQGLUHQSHUVRQHOOHUGLU¡RðX
VWDQGDUWWD\HWNLQOLNOHULEHOLUWLOHQ
SHUVRQHOOHULQWHFUÖEHOLROPDODUÜ
HðLWLPDOPÜíROPDODUÜEHOLUOHQHQ
VÜQDYODUGDQEDíDUÜLOHJHÁPHOHULYH
YDVÜIODQGÜUÜOPDODUÜJHUHNPHNWHGLU
%XÁDOÜíPDGDWDKULEDWVÜ]PXD\HQH
SHUVRQHOLQLQ76(1,62n\H
JÐUHEHOJHOHQGLULOPHVLDQODWÜOPDNWD
ROXSEXEHOJHOHQGLUPHLÁLQ
JHUHNOLRODQHðLWLPíDUWODUÜQGDQ
EDKVHGLOPHNWHGLU

1. GİRİŞ
Tahribatsız muayene, kalite sistemlerinde belirtilen ve
birçok işletmede kullanılan önemli bir kontrol metodudur. Gerek imalat kontrollerinde, gerekse işletme aşaması kontrollerinde önemli bir yere sahiptir ve gün geçtikçe
önemi artmaktadır.
Önemi artan bu muayene sistemin en önemli basamaklarından birisi, muayeneyi yapan personelin eğitimi ve belgelendirilmesidir. İyi eğitim almış ve yetişmiş bir personel
kontrol metodunu doğru uygulayacak, doğru bulguları
bulacak ve değerlendirmeyi doğru yapacaktır. Bu, işletmeler için hataların erkenden önüne geçilmesini sağlayacak
ve düzeltici faaliyetler için hızlı reaksiyon gösterecektir.
Konusunda yetersiz bir personel ise doğru bulguları tespit

Resim 1. Manyetik Parçacık Testinin Uygulanması

1

Dr., Makina Yüksek Mühendisi, Kaynak Mühendisi, UT, RT, MT, PT, VT Seviye III-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi/Bursa - ersan.gonul@mmo.org.tr

2

Makina Mühendisi, Kaynak Mühendisi, UT, RT, MT, PT, VT Seviye II-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi/Bursa - burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr
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edemeyecek ve ürünle ilgili yanlış yönelimlere neden olacaktır. Bu süreç ise firmalar için zaman kaybı dolayısıyla
maddiyat kaybı ile sonuçlanacaktır.
Tahribatsız muayene personelinin belgelendirilmesi ISO
9712 standardında düzene sokulmuş ve bu belgelendirmede yapılması gerekenler açıkça yazılmıştır. Bu çalışmada, ISO 9712 standardına göre tahribatsız muayene personelinin, aşağıda isimleri belirtilen tahribatsız muayene
metotları için, eğitimi ve belgelendirilmesi anlatılacaktır.
t (ÚSTFM.VBZFOF 75
t .BOZFUƌL1BSÎBDL.VBZFOFTƌ .5
t 1FOFUSBOU.VBZFOFTƌ 15
t 6MUSBTPOƌL.VBZFOF 65
t 3BEZPHSBGƌL.VBZFOF 35

2. TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ SEVİYELERİ VE
GÖREVLERİ
Tahribatsız muayene personeli seviyeleri 3 gruba ayrılır:
t 4FWƌZF
t 4FWƌZF
t 4FWƌZF
Seviye 1 olarak belgelendirilmiş bir kişi, Seviye 2 veya Seviye 3 belgeli personelin gözetiminde ve yazılı talimatlara
göre, tahribatsız muayene yapmak için yetkinliğini kanıtlamıştır. Seviye 1 belgeli personel, kullanılacak muayene
yöntemi ve tekniğinin seçiminden, muayene sonuçlarının
yorumundan ve değerlendirmesinden sorumlu değildir.
4FWƌZFPMBSBLCFMHFMFOEƌSƌMNƌǵPMBOLƌǵƌ 5.QSPTFEàSMFrine göre tahribatsız muayene yapacak şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Belgede belirtilen bu uzmanlık kapsamında, Seviye 2 belgesine sahip personel, kullanılacak
muayene yöntemi için tahribatsız muayene tekniğini
seçer ve muayene yönteminin uygulanmasındaki sınırlamaları tanımlar. Gerçek çalışma şartlarına uyarlamak için
5.LVSBMMBSO TUBOEBSUMBS Ú[FMMƌLMFSƌWFQSPTFEàSMFSƌ5.
talimatlarına geçirir. Teçhizatı kurar, ayarlarını doğrular,
muayeneyi yapar ve nezaret eder. Sonuçları, uygulanabilir standart, kural veya şartnamelere göre yorumlar ve
değerlendirir. Seviye 2 veya altındaki bütün işleri yapar ve
nezaret eder ve seviye 2 veya altındaki personele rehberlik eder. Tahribatsız muayene sonuçlarını raporlandırır.
Seviye 3 olarak belgelendirilmiş olan kişi, belgelendirildi-
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ǘƌ5.ƌǵMFNMFSƌOƌZBQBDBLWFZÚOFUFDFLǵFLƌMEFV[NBOMğını kanıtlamıştır. Bir muayene tesisi veya sınav merkezi
WF QFSTPOFMƌOƌO CàUàO TPSVNMVMVǘVOV UBǵS 5. UBMƌNBUlarını ve prosedürlerini hazırlar ve geçerli kılar, Standart,
şartname ve kodları yorumlar ve kullanılacak özel muaZFOFNFUPEV QSPTFEàSàWF5.UBMƌNBUMBSOCFMƌSMFS4Fviye 3 personel, Seviye 1 ve seviye 2 için belirlenen tüm
işleri yapar ve nezaret eder. Seviye 3 personel aşağıdaki
IVTVTMBSB TBIƌQ PMEVǘVOV LBOUMBNǵ PMNBMES .FWDVU
standart, kod ve şartnamelere göre sonuçları yorumlaNBMWFEFǘFSMFOEƌSNFMƌEƌS4FWƌZFQFSTPOFMBZSDB 5.
NFUPEVOVOTFÎƌNƌ 5.UFLOƌǘƌOƌOPMVǵUVSVMNBTWFEƌǘFS
kriterlerin mevcut olmadığı durumlarda kabul kriterlerin
oluşturulmasına yardımcı olunması için malzeme, imalat
ve mamul teknolojisi hakkında yeterli tecrübeye sahip olmalıdır.

3. TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) PERSONELİ EĞİTİMİ
Bu kısımda, ‘’ISO 9712 NDT personelinin kalifikasyonu ve
belgelendirmesi’’ne yönelik verilecek olan eğitimin düzenlenmesi ve organizasyonları hakkında bilgi verilecekUƌS*40ZFHÚSFZBQMBOFǘƌUƌNƌǵMFNMFSƌOEF *4053
25107: Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene eğitim
programı için kılavuz bilgiler’’ eğitim kılavuzu temel olarak alınabilir.
,62n\H*ÐUH%HOJHOHQGLUPHñÁLQ(ðLWLP6ÖUHOHUL
Aday, belgelendirme kuruluşu için kabul edilebilir, aranan yöntem ve seviyedeki eğitimi yeterli olarak tamamladığını gösteren dökümante edilmiş kanıtı sağlamalıdır.
Bütün seviyeler için aday, belgelendirme kuruluşu tarafından tanınmış teorik ve uygulama kursunu tatmin edici
bir şekilde tamamlamalıdır.
Aday tarafından belgelendirme için alınan en az eğitim
süresi, ilgili tahribatsız muayene yönteminin göre olası
azaltmalar Tablo 1'de belirtildiği gibi olmalıdır.

Tablo 1. ISO 9712’ye Göre Asgari Eğitim Gerekleri Tablosu

TM YÖNTEMİ

SEVİYE 1 (SAAT)

SEVİYE 2 (SAAT)

SEVİYE 3 (SAAT)

VT

16

24

24

PT

16

24

24

MT

16

24

32

UT

40

80

40

RT

40

80

40

39
t 1BSLCƌMHƌMFSƌOƌEFƌÎFSFOVMBǵNWFLPOBLMBNBEà[FOlemeleri
t "EBZ UBSafından sağlanması gereken NDT donanımı
ile eğitim organizasyonu tarafından sağlanan NDT donanım detayları
t (FSFLUƌǘƌEVSVNMBSEBLPSVZVDVQFSTPOFMEPOBONƌMF
eğitim yerine ilişkin temel güvenlik gereklerinin detayları
t ½ǘSFODƌƌÎƌOHFSFLMƌPMBOUàNEFSTOPUMBS

Fotoğraf 1. Tahribatsız Muayene Personeli Teorik Eğitimi

Eğitim süresinde ise belirli şartlar altında azaltmalar yapılabilir. Eğitim süresindeki olası azaltmalar gibi çeşitli
azaltmalar uygulanabilir olduğunda, toplam azaltma eğitim süresinin % 50'sini aşmamalıdır. Herhangi bir azaltma,
belgelendirme kuruluşu tarafından onayı gerektirir. Bu
şartlar ISO 9712 standardında yer almaktadır.
 7DKULEDWVÜ] 0XD\HQH 3HUVRQHOL 1'7  (ðLWLPLQGH
2UJDQL]DV\RQYH<ÐQHWLPL
Eğitim organizasyonu, eğitim merkezi ve eğitim içeriğinin
tümünün yönetiminden sorumlu olacak bir kişiyi görevlendirmelidir. Sağlanan eğitim hizmetlerinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite yönetim sisteminin kurulmasından
sorumlu olacak bir kişi de görevlendirilmelidir.
Eğitmenlerin, kursun kapsadığı sektöre ve NDT yöntemine göre yeterliliği belirlenmeli ve bu uygun yeterlilikte
olmalıdır. Eğitmen adaylarla minimum eşdeğer seviyede
olmalıdır. Seviye 3 eğitimlerinde ise eğitmenler minimum
seviye 3 olmalıdır. Eğitmen adaylarla eşdeğer dereceye
sahip değilse, kendisine fizik, kimya ve matematik disiplinlerinde üniversite derecesine sahip kişilerce yardımcı
eğitmen atanmalıdır. Eğitim organizasyonu, eğitmeninin
NDT ve mamul bilgisinin güncel olmasını ve güncelliğini
korumasını sağlamalıdır.

t &ǘƌUƌNEFSTƌÚODFTƌOEFWFZBTàSFTƌODFFMEFFEƌMFCƌMFcek ilave bilgilerin alınacağı eğitim organizasyon temsilcisinin isim ve iletişim bilgileri
Eğitimler ile alakalı en önemli yapılardan biri de eğitimi
verilen her bir yöntem için eğitim müfredatının hazırlanmasıdır. Eğitim organizasyonu, talep üzerine kursla ilgili
eğitim müfredat detaylarını yayımlamalı ve kolay erişimini sağlamalıdır. Yayınlar bu kılavuz bilgiler ile birlikte ilgili
eğitim müfredatını da içermeli veya atıfta bulunmalıdır.
NDT yöntemlerinde veya ilgili sektör uygulamalarında
bilimsel, endüstriyel veya teknik gelişmeler paralelinde
veya kursa yön veren sınav yeterliliği ile sağlanan sınav
eğitim müfredatında bir değişiklik olması durumunda,
eğitim müfredatı periyodik olarak gözden geçirilmeli ve
gerektiği yerde güncellenmelidir. Bu periyot belirlenen
sürelerde sürekli olarak gerçekleştirilmelidir.
Ayrıca, eğitim numuneleri eğitim müfredatı kapsamındaki NDT yöntemleri ve tekniklerinin tümünü içerecek şekilde yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır. Bu durum,
teorik eğitimde anlatılan ve bu bilgilerin pekişmesini
sağlayacak uygulama eğitimleri için önemlidir. Eğitim numuneleri, sahada bulunabilecek bulguları temsil edecek
şekilde gerçek ve yapay süreksizlikleri içeren numuneler
olmalıdır. Her bir numune NDT yöntemine göre açıklamalar ile kayıt altına alınmalıdır.

Eğitim organizasyonu, derslere katılım için gerekli tüm bilgileri ve koşulları ‘’Eğitim ve Sınav
Açıklamaları Genelgesi’’ oluşturarak tanımlanması gerekmektedir. Bu genelge aşağıdaki konuları
içermelidir:
t 5àNàDSFUMFSWFÚEFNFZÚOUFNMFSƌOƌƌÎFSFDFL
eğitim ders ücretleri, yapılacak tüm ödemeler
ve ödeme planı
t %FSTFLBUMNHàOMFSƌ [BNBOMBSWFFǘƌUƌNZBpılacak yer ile ilgili bilgiler


Fotoğraf 2. Eğitim Uygulama Parçaları
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7DKULEDWVÜ]0XD\HQH3HUVRQHOL 1'7 (ðLWLPLñÁLQ1'7
'RQDQÜPÜ
NDT cihazları, aparatları ve kalibrasyon bloklarını da içeren uygun NDT donanımı ve bunların kayıtlarını içeren
dosyalar bulunmalıdır. Kayıtları da içeren, NDT donanımının bakımı ve kalibrasyonu için bir dosyalama sistemi
oluşturulmalıdır.
6MUSBTPOik muayene eğitimleri için aşağıdaki ekipmanlar
olmalıdır:
t

&OB[OEBOCƌSVMUSBTPOƌLEFUFLUÚSWFHFSFLMƌEVSVNlarda özel amaca yönelik probları da içeren, deneylere uygun tüm problar,

Fotoğraf 3. Tahribatsız Muayene Personeli Eğitim Cihazları

t

/VNVOFMFSƌOHÚ[MFWFZB67 " ǵLBMUOEBHÚSàOUàlenmesi için ortam karartma gereçleri ile donatılmış
muayene alanı

.BOZFUƌL QBSÎBDL NVBZFOF FǘƌUƌNMFSƌ ƌÎƌO BǵBǘEBLƌ
ekipmanlar bulunmalıdır:

t

(ÚSàOàSWFTƌZBIǵǘOǵƌEEFUƌOƌÚMÎNFLƌÎƌOCBǘNsız veya birleşik fotometre veya radyometre

t

.BOZFUƌL QBSÎBDL LPOUSPM UF[HÉI WF BDED NBGTBM
ayaklı elektromanyetik yoke cihazı

t

1FOFUSBOUUFTƌTƌOƌOƌǵMFNLPOUSPMàƌÎƌOLVMMBOMBOZBQBZLVTVSMBS 5".QBOFM

t

5àNVZHVMBNBMBSƌÎƌOVZHVOLVUVQBEBQUÚSMFSƌƌMFLBlıcı mıknatıslar

Gözle muayene eğitimleri ve diğer eğitimler için ise şu
ekipmanlar bulunabilir:

t

/VNVOFMFSƌOHÚ[MFWFZB67 " ǵLBMUOEBHÚSàOUàlenmesi için ortam karartma gereçleri ile donatılmış
muayene alanı veya çadır

t

,POUSPMNBTBT FOCàZàLÚMÎàNƌÎƌOVZHVOCPZVUUB

t

(ÚSàOàSWFTƌZBIǵǘOǵƌEEFUƌOƌÚMÎNFLƌÎƌOCBǘNsız veya birleşik fotometre veya radyometre

&LPMBSBL BǵBǘEBWFSƌMFOHFSFÎMFSZFUFSMƌNƌLUBSMBSEB
TBǘMBONBMES FǘƌUƌNFLBUMBOMBSOTBZTOBCBǘMPMBSBL 

t

(ÚOZFMFS DFUWFMMFS BÎÚMÎFSMFS

t

%FNBHOFUƌ[FEPOBON BLWFLBSǵMBǵUSNBMÚMÎFSMFS

t

.ƌLSPNFUSFMFS

t

4àTQBOTƌZPOƌMFPMVǵUVSVMBONBOZFUƌLQBSÎBDLTWTnın kontrolü için bloklar

t

,VNQBTMBS

t

%ǵÚMÎàMFSƌÎƌOLVNQBTMBS

t

5PQMBNBLBC UP[EBǘUDMBS

t

'BSLMCPZVUMBSEBTBCƌUWFFTOFLCBǵMLMBZOBMBS

t

'MPSFTBOPMNBZBO øPSFTBOWFZBLVSVUP[ƌÎFSFONBOyetik parçacık kontrol sıvıları

t

*ǵL LBZOBLMBS  DFQ GFOFSƌ  FMFLUSƌL GFOFSƌ  FOEPTLPQ
ve fiberoskop için özel güç kaynakları

t

1FSGPSNBOTLPOUSPMàƌÎƌOEPǘBMPMBSBLPMVǵNVǵWFZB
yapay olarak oluşturulmuş çatlak içeren bloklar veya
numuneler

t

%FǘƌǵƌL HÚSàǵ BÎTOB TBIƌQ GƌCFSPTLPQ WFZB FOEPTkop gibi dolaylı ölçüm yapabilen donanımlar

t

*ǵLÚMÎFSMFS

t

,BZOBLÚMÎFSMFS LBZOBLQSPGƌMÚMÎFSMFSWFZà[FZLPNparatörleri

t

%FOFZMFSFVZHVOLBMƌCSBTZPOWFSFGFSBOTCMPLMBSWF

t

5FNBTTWTIB[SCVMVOEVSVMNBMES

t

1FOFUSBOUNVBZFOFTƌFǘƌUƌNMFSƌƌÎƌOBǵBǘEBLƌFLƌQNBOlar bulunmalıdır:
t

/VNVOFMFSƌOUFNƌ[MFONFTƌƌÎƌOFULƌMƌCƌMFǵFOMƌUFNƌ[leme/yağ giderme maddeleri

t

1FOFUSBOUVZHVMBNBMBSƌÎƌOCÚMàN

t

4QSFZ TW QFOFUSBOU NVBZFOFTƌOEF LVMMBOMBO àSàO
ailesi ve gereçler
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7DKULEDWVÜ]0XD\HQH3HUVRQHOL 1'7 (ðLWLP0HWHU\DOL
YH.XUV1RWODUÜ
Eğitim materyali, eğitim sürecinde öğrenme ve öğretmeyi destekleyici, kolaylaştırıcı olarak geliştirilmiş olan

41
görsel ve işitsel araçlar ile yardımcı tüm bilgi, gereç ve
kaynaklardır.
Eğitim organizasyonu için, güncelleme tarihini gösteren eğitim kurs notlarının bir ana dokümanı muhafaza
edilmekte olup, personel değişikliği durumunda kurslar
arasındaki uyumu sağlamak için periyodik olarak gözden
geçirilmeli ve güncellenmelidir. Her bir yöntem için kurs
notlarında kayıt altına alınmalıdır. Kurs notları yılda bir kez
gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenmelidir. Her bir
adaya uygun notların kapsamlı bir seti temin edilmelidir.
Ayrıca, eğitime katılanlar için bir eğitim kütüphanesi
oluşturulmalıdır. Bu kütüphanede dış kaynaklı doküman
listesinde her bir yönteme dair standartlar güncel olarak
takip edilmelidir. Kurslarla ilgili NDT ve mamul standartları öğrencilere sağlanmalıdır. Eğitim müfredatını da kapsayan ilgili teknik yayınlar temin edilmelidir.
7DKULEDWVÜ]0XD\HQH3HUVRQHOL 1'7 (ðLWLPLQGH*HQHO
¡HYUHVHOYH*ÖYHQOLN'HðHUOHQGLUPHOHUL
Tahribatsız muayene genellikle operatörün güvenliğinin
yerel koşullar nedeniyle tehlikede olabileceği koşullarda
ya da bazı NDT metotların veya tekniklerin uygulanmasının, operatörün ve çevredeki diğer kişilerin güvenliğini
tehlikeye atabileceği durumlarda uygulanır. Bu yüzden,
NDT personeli eğitiminin olmazsa olmaz unsuru güvenlik
olmalıdır. Belirli bir NDT yöntemi ile ilgili teknik eğitimin
yanı sıra, bu konunun eğitimi süresi de yeterli olmalı ve
sağlanmalıdır.

Genel güvenlik önlemleri genel olarak aşağıdaki gibidir.
Bunlar arttırılabilir. Aşağıdaki konularda eğitim alan personelin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
t

±FWSFTFMLPǵVMMBS TDBLML TPǘVLWFOFN

t

5PLTƌTƌUF /%5NBM[FNFMFSƌ UFTUQBSÎBMBS UFTUBUNPTGFSƌ

t

3BEZBTZPO(àWFOMƌǘƌ /%5NBM[FNFMFSƌ àSàOMFS ZFSFMEà[FOMFNFMFS

t

&MFLUSƌLTFM(àWFOMƌL /%5FLƌQNBOMBS ÚMEàSàDàWPMUBK FMFLUSPNBOZFUƌLVZVNMVMVL&.$

t

1FSTPOFMƌOZBSBMBONBTOBZÚOFMƌLUFIMƌLFMFS ZàLTFLUFÎBMǵNB UFIMƌLFMƌNBEEFMFSƌOƌÎƌOEFÎBMǵNBHƌCƌ

t

,ƌǵƌTFMLPSVZVDVFLƌQNBOMBS HƌZTƌMFS SBEZBTZPOEP[ƌmetresi gibi

4. ISO 9712’YE GÖRE TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİ
,62n\H*ÐUH%HOJHOHQGLUPHQLQ°QHPL
NDT, testi yapılan parçanın yüzeyindeki ve içyapısındaki
fiziksel etkilere dayanır. Genellikle, test çıktılarının yararlı
sonuçlar vermesi için yorumlanması gerekir. Bazen farklı
NDT yöntemlerinin birlikte uygulanması veya NDT yönteminin diğer başka bir NDT metoduyla doğrulanması
gerekir. Dolayısıyla, bu konuda çalışan personelin önemi
büyüktür.
NDT personeli kendi imzasını taşıyan bütün test sonuçla-

Fotoğraf 4. Tahribatsız Muayene Personeli Uygulama Eğitimi
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rının yorumlanmasından sorumlu olup, kendi sertifikasının yetkisini aşan hiçbir test raporunu asla imzalamamalıdır. Tahribatsız muayene personelinin yapmış olduğu
çalışmaların önemi düşünüldüğünde, eğitim alan personelin değerlendirilmesi ve durumunun belirlenmesi
gerekmektedir. Bu durumun ortaya koyulması için sınava
tabi tutulması en yaygın yöntemlerden biridir. ISO 9712
standartı tahribatsız muayene personelinin eğitim şartlarının yanında, eğitim sonrasında başarı ile geçmesi gereken sınavı ve belgelendirilmesini açıklar.
 ,62 n\H *ÐUH %HOJHOHQGLUPH ñÁLQ (QGÖVWUL\HO
7DKULEDWVÜ]0XD\HQH'HQH\LPL
Adayın belgelendirme aradığı sektörde kazandığı deneyimin asgari TàSFTƌ A&OEàTUSƌZFM5BISƌCBUT[ .VBZFOF

Deneyimi ile ilgili Olası Azalmalar’’ bölümünde verilen
olası azalmalarla aşağıdaki tabloda verildiği gibi olmalıdır
5BCMP "EBZCƌSZÚOUFNEFOEBIBGB[MBCFMHFMFOEƌSNF
aradığı zaman, toplam deneyim süresi her bir yöntemdeki deneyiminin toplamı olmalıdır.
Seviye 2 belgelendirme için bu standardın amacı, Seviye
1'deki süreyi içeren bir iş deneyimi kadardır. Kişi, seviye 1
TàSFTƌPMNBEBOEƌSFL4FWƌZFPMBSBLWBTøBOESMSTB EFneyim Seviye 1 ve Seviye 2'nin gerektirdiği sürelerin toplamını içermelidir. Deneyim süresinde herhangi bir azaltılmaya izin verilmez. Bu durum seviye 3 içinde geçerlidir.
Bütün seviyeler için sınavdan önce asgari deneyim süresi
belgelendirme kuruluşu tarafından tanımlanmalıdır. Başarılı bir sınavı takiben deneyimin bir parçasının arandığı

Fotoğraf 5. Tahribatsız Muayene Personeli Tarafından Konstrüksiyonda Bulunan Çatlak

Fotoğraf 6.Tahribatsız Muayene Eğitiminde Kullanılan Uygulama Parçası
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durumda, sınav sonuçları iki yıl için veya ilgili yöntemler
için gerekli toplam deneyim süresinden hangisi daha büyükse geçerli kalmalıdır.
Deneyimin belgelenmiş kanıtı işveren tarafından onaylanmalı ve belgelendirme kuruluşuna sunulmalıdır.
Tablo 2. Asgari Endüstriyel Deneyim Tablosu

ENDÜSTRİYEL DENEYİM
TM YÖNTEMİ

SEVİYE 1
(AY)

SEVİYE 2
(AY)

SEVİYE 3
(AY)

VT

1

3

12

PT

1

3

12

MT

1

3

12

UT

3

9

18

RT

3

9

18

,62n\H*ÐUH%HOJHOHQGLUPHñÁLQ6ÜQDY
Aday için yapılacak olan sınav, bir endüstriyel sektör veya
bir veya daha fazla ürün sektöründe uygulandığı haliyle
CFMƌSMƌCƌS5.ZÚOUFNƌOƌLBQTBNBMES#FMHFMFOEƌSNFLVruluşu her bir sınavı tamamlamak için adaya verilen en
fazla süreyi tanımlamalı ve yayımlamalıdır. Bu süre soruların sayısı ve zorluğuna bağlı olmalıdır. Anlatım gerektiren
cevaplar için sorulara verilen ortalama zaman, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmelidir.
Tüm sınavlar, belgelendirme kuruluşu tarafından doğSVEBO WFZB ZFULƌMƌ WBTøBOESNB LVSVMVǵMBS BSBDMǘZMB
oluşturulan, onaylanan ve izlenen sınav merkezlerinde
yapılmalıdır.
Herhangi bir belgelendirme kısmı için geçer puanı alamayan bir aday, belgelendirme kuruluşunca kabul edilebilir daha başka bir eğitim almamışsa, yeniden sınav bir
aydan daha erken ve başarısız olduğu sınav tarihinden
itibaren 12 aydan fazla olmamak şartıyla, başarısız olan
LTNEBO LTNMBSEB ƌLƌEFGBZBNBITVTPMNBLà[FSFZFniden sınava girebilir. İzin verilerek yeniden yapılan bütün sınavlarda da başarısız olan bir aday, yeni adaylara
uygulanan prosedüre göre tekrar başvuru yapmalı ve
sınava girmelidir.
4.3.1 Seviye 1 ve Seviye 2 İçin Sınavlar
Seviye 1 ve Seviye 2 personel için yapılacak sınavlar aşağıdaki bölümleri içermelidir:
t (FOFM4OBW

Fotoğraf 7. Tahribatsız Muayene Personeli Sınavında Kullanılan Uygulama Parçası

t 4QFTƌGƌL4OBW
t 6ZHVMBNBM4OBW
Genel sınav, beMHFMFOEƌSNFLVSVMVǵVWFZBZFULƌMƌWBTøBOdırma kuruluşlarının genel soru koleksiyonundan, sınavın
yapıldığı sırada, tahmin edilemeyecek bir tarzda seçilmiş
HFÎFSMƌTPSVMBSƌÎFSNFMƌEƌS(FOFMTOBWEB75 .5 15ZÚOUFNMFSƌƌÎƌOFOB[TPSV 65WF35ZÚOUFNMFSƌƌÎƌOFOB[
40 soru olmalıdır. Sınav süresi 1 saattir.
Özel sınav, sadece, belgelendirme kuruluşu veya yetkili
WBTøBOESNB LVSVMVǵMBSOO ƌMHƌMƌ TFLUÚSFTFLUÚSMFSF ZÚnelik olarak hazırlamış oldukları geçerli özel soru koleksiyonundan seçilen soruları içermelidir. Özel sınav süresinDFBEBZOIFTBQMBNBMBSƌÎFSFOTPSVMBS 5.QSPTFEàSMFSƌ
ve kodlar, standartlar ve şartnamelerle ilgili soruları içeren en az 20 çoktan seçmeli soruyu cevaplandırması gereklidir. Özel sınav iki veya daha fazla sektörü kapsıyorsa,
ilgili endüstriyel veya ürün sektörleri arasında eşit olarak
dağıtılmış bir şekilde soru sayısı en az 30 olmalıdır. Sınav
süresi 1 saattir.
6ZHVMBNB TOBW  ÚODFEFO UBONMBONǵ TOBW OVNVOFlerine ilgili muayenenin uygulanmasını, gereken şekilde
TPOVÎ CƌMHƌMFSƌOƌO LBZEFEƌMNFTƌOƌ 4FWƌZF  BEBZMBS ƌÎƌO
TPOVÎMBSO ZPSVNMBONBTO  WF ƌTUFOFO GPSNBUUB TPOVÎların raporlandırılmasını içerir. Eğitim amacıyla kullanılan
numuneler, sınav amacıyla kullanılmamalıdır.
Seviye 1 aday, sınavı yapan tarafından verilen tahribatsız
muayene talimatını/talimatlarını takip etmelidir. Seviye
2 aday, uygun tahribatsız muayene tekniğini seçmeli ve
verilen kod, standart veya şartnameye göre çalışma şartlarını belirleyebilmelidir.
Bu sınavlar için, süreksizlikler normal olarak suni kaynaklarla veya verilerle değiştirildiğinde, Seviye 1 aday, teç-
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hizatı kurabildiğini, hassasiyetini doğrulayabildiğini ve
muayene verilerini kaydedebildiğini göstermeli, Seviye 2
adayı ise aynı zamanda daha önceden kaydedilen muayene verilerini değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belgelendirmeye elverişli olmak için aday, sınavın her
CƌSLTNOEBO HFOFM Ú[FMWFVZHVMBNB FOB[QVBO
BMNǵPMNBMESƞMÉWFPMBSBLVZHVMBNBTOBWOEB IFSCƌS
parçanın muayenesi ve uygun tahribatsız muayene talimatından en az %70 puan almış olmalıdır.

kullanarak adayın ana yöntem konularındaki bilgisi değerlendirilmelidir. Yine burada sınav soruları, belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmış mevcut soru koleksiyonundan tahmin edilemeyecek şekilde seçilmelidir.
Bu bölümde genel olarak yapılan sınavlar, ana metot bilgisini, metot ile ilgili kod, standart, şartname bilgisini ve
prosedür yazma yeteneğini ölçecek şekilde olmalıdır.
Aday, seviye 3 belgelendirmesi için temel kısımdan en az
%70 başarı puanı almalıdır. Bununla birlikte, ana metot
sınavındaki her bölümden de %70 puan almalıdır.

4.3.2 Seviye 3 Personel İçin Sınavlar
Herhangi bir tahribatsız muayene yönteminde Seviye 3
için bütün adaylar, ilgili sektör ve yöntemde Seviye 2 için
uygulama sınavını başarıyla tamamlamış olmalıdır. Bu durumda, Seviye 2 belgesi olan adaylar Seviye 2 sınavından
muaftır. Bu muafiyet sadece ilgili endüstriyel sektör ve
diğer şartların herhangi birinde kapsanan ürün sektörleri
ve adayın Seviye 3 belgelendirme istediği sektör için geçerlidir. Seviye 3 için belgelendirilmek istenen kişi genel
olarak bir temel ve bir de ana metot sınavına girmelidir.
Temel sınav da adayın temel konulardaki bilgisini değerlendirmelidir. Sınav soruları, belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmış mevcut soru koleksiyonundan sınav
sırasında seçilmelidir.
Öncelikle temel sınavın geçilmesi ve ilk ana yöntem sınavını geçmek koşuluyla temel sınavın geçilmesinden sonra beş yıl süreyle geçerli kalması tavsiye edilir. Geçerli Seviye 3 belgesine sahip olan bir aday, temel sınavı yeniden
alma zorunluluğundan muaftır.
Ana yöntem sınavında ise çoktan seçmeli soru sayısını

,62ñÁLQ%HOJHOHQGLUPHYH*HÁHUOLOLN
Belgelendirme için bütün şartları yerine getiren bir adaya, bir belge ve/veya buna karşılık gelen cüzdan tipi kart
verilmelidir. Belgenin geçerlilik süresi en fazla beş yıldır.
(FÎFSMƌMƌL TàSFTƌ CFMHFMFOEƌSNF WFSƌMƌǵ UBSƌIƌ  CFMHFMFOEƌSNF ƌÎƌO UàN ǵBSUMBSO FǘƌUƌN  EFOFZƌN  HFÎFSMƌ HÚ[
NVBZFOFTƌ TOBWEBCBǵBS LBSǵMBONBTƌMFCBǵMBS
Önemli bir ara verilmesinden sonra belgelendirmenin
yeniden geçerli olması için kişi, yeniden belgelendirme
sınavını geçmelidir. Yeniden geçerli olma tarihinden itibaren beş yıllık yeni bir dönem için belgelendirme yeniden geçerli olur.
Birinci geçerlilik süresinin tamamlanmasından sonra ve
bundan sonraki her on yılda belge, kişinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi şartıyla, beş yıllık yeni bir süre için,
belgelendirme kuruluşu tarafından yenilenebilir.
t ½ODFLƌBZƌÎFSƌTƌOEFBMOBOZFUFSMƌCƌSHÚSàǵ LFTLƌOlik muayenesinin doğrulanabilir dokümante edilmiş
kanıtı,
t #FMHFZFOƌMFONFTƌƌTUFOFOZÚOtem veya sektörde önemli ara vermeler olmaksızın sürekli yeterli bir iş
faaliyetini sürdürdüğünün doğrulanabilir dokümante edilmiş kanıtı,
Yenileme amacıyla devamlılık kriteri
karşılanmadığında, yeniden belgelendirme için gerekli kuralların aynısı takip edilmelidir.

Fotoğraf 8. Tahribatsız Muayene Personeli Sınav Uygulaması

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(</¶/ 2017

J

ZZZPPRRUJWU

(FÎFSMƌMƌǘƌOIFSƌLƌTàSFDƌOƌO IFS
ZM  UBNBNMBONBTOEBO ÚODF  CFMgelendirilmiş birey 5 yıl veya daha
az bir sürelik periyot için onay kuruluşu tarafından tekrar belgelendiri-
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lebilir. Seviye 1 ve Seviye 2 personel yenileme için, belge
yenilenmesi istenen yöntem veya sektörde önemli ara
vermeler olmaksızın sürekli yeterli bir iş faaliyetini sürdürdüğünün doğrulanabilir dokümante edilmiş kanıtı olmalıdır. Ayrıca, birey belgede tanımlanan işi yapabilecek
yeterlilikte olduğunu gösteren uygulama sınavını başarılı
bir şekilde tamamlamalıdır.
Seviye 3 belgesine sahip olanlar, yeniden belgelendirme
için sürekli yeterliliğin onayını belirten şu kanıtları sunmalıdır:
t :B[MTOBWƌÎƌO4FWƌZFHFSFLTƌOƌNMFSƌOFVZNBL
t *40TUBOEBSEOEBCFMƌSUƌMFOLSFEƌTƌTUFNƌHFSFLTƌnimlerini karşılamak
Kişi, yeniden belgelendirme için sınav veya kredi sistemi
arasında bir karar vermelidir. Kredi sistemi seçilirse ve işverenin belgelerinin sunulması gerekirse veya işverenin
önermelerine erişim gerekir ise kişi, işverenin onaylı yazılı
bir belgeyi belgelendirme kuruluşuna vermelidir.
)FS ƌLƌ EVSVNEB EB ZB[M TOBW WFZB LSFEƌMƌ TƌTUFN  Cƌrey ya belgelendirme kuruluşunun kabulü için yönteme
uygun sürekli uygulama yeterlilik içeren uygun belgeyi
sağlamalı veya seviye 2 yeniden belgelendirme şartlarını
TBǘMBZBOWF5.UBMƌNBUMBSOOIB[SMBONBTEǵOEB4FWƌZF
2 uygulama sınavını geçmelidir.
Başvuru yapan ve koşulları kredili sistem için sağlamayan
BEBZ  HàODFM 5. UFLOƌLMFSƌOƌO TFLUÚSMFSEF VZHVMBONBT
ve anlaşılması ile ilgili standartları, kodları, şartnameleri,
kabul edilmiş teknolojileri ve belgelendirme kuruluşu seçeneği ile ilgili en az 20 sorudan oluşan, belgelendirme
şemasının gereklilikleri ile ilgili 5 ek soruyu da yaparak,
yeniden belgelendirilmelidir. Sınav ile belgelendirmede
ilk girişimden başarısız olunması durumunda, yeniden
belgelendirme sınavı için yapılandırılmış kredi sistemi yoluyla, başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12
ay içerisinde sadece bir test hakkına izin verilir.

5. SONUÇ
Tahribatsız muayene toplumun güvenliğine ekonomik ve
ekolojik refahına önemli bir katkı yapar. NDT nesnelerin
tahrip edilmeden, test süreci sırasında değiştirilmeden ve
bozulmadan muayene edilebileceği tek seçenektir. NDT
genel olarak testten sonra kullanımına devam edilecek
nesneler için kullanılır. Örneğin güvenlik ekipmanları,
boru hatları, enerji santralleri, konstrüksiyonların servis

içi kontrolleri ve hatta arkeoloji de eşsiz parçalar için bile
kullanılır.
Diğer taraftan ise tahribatsız muayene personelinin yapmış olduğu kontrol ve değerlendirmeler, yalnızca işverene ve yükleniciye karşı saygı gösterilmesi için değil iyi
işçilik kurallarına da saygı gösterilmesi açısından büyük
bir sorumluluk taşır. Tahribatsız muayene personeli test
sonuçları ile ilgili, ekonomik etkilerden etkilenmeyecek
şekilde bağımsız ve özgür olmalıdır; aksi takdirde, yapılan
incelemeler ve test sonuçları tehlikeye atılmış olacaktır.
Tahribatsız muayene personeli hatalı test sonuçlarını imzalamasının güvenlik, sağlık ve çevre açısından tehlike yaratacağının farkında olması gerekmektir. Hukuki açıdan,
sertifika sahteciliği bir suçtur ve bunu yapanlar ulusal yasal düzenlemelere göre yargılanırlar. Testi yapan kişi, bulduğu test sonuçlarıyla ilgili işvereniyle, yetkili makamlarla
veya yasal gerekliliklerle ilgili çelişkili durum yaşayabilir.
Bu sebepten dolayı, tahribatsız muayene personelinin
Ú[FMPMBSBLFǘƌUƌMNFTƌWFWBTøBOESMNBTHFSFLNFLUFEƌS
&ǘƌUƌN WF WBTøBOESNB VMVTMBSBSBT OPSNMBSB HÚSF ZBpılmalı, yapılan çalışmalar ile de personelin tecrübe kazanması sağlanmalıdır. Bu konuda çalışma yapacak olan
eğitim ve belgelendirme kuruluşlar bu konuya hassasiyetle yaklaşmalı ve normlara uygun olarak çalışmalarını
gerçekleştirmelidir.
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Mühendis Kimdir?
İnsanlığın ortak mirası olan bilim
ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilmesi ve kullanılmasında mühendisler önemli
rol oynamaktadır. Mühendislerin
amacı; insanın mutluluğu, yaşam
kalitesi ve toplumsal refahın yükseltilmesi, oluşturulan zenginliklerin

toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamaktır.

aldığı yazılar aracılığı ile yansıtmaya
çalışacağız.

Mühendislik, mühendis kimliği, sürekli gündem olmuş, olmaya da devam etmektedir. Döneme ait bakış
açısını, Makina Mühendisleri yayın
organı olan Mühendis ve Makina
dergisinde 1960'lı yıllarda yayımlanan, Mehmet Ali Oksal’ın kaleme

Mehmet Ali Oksal, Nisan 1963'te,
Mühendis ve Makina dergisinin 69.
sayısında yayımlanan, “Mühendis
kimdir” isimli yazısına, Tevfik Fikret’in
“Bir gün Yapacak Fen Şu Siyah Toprağı Altın, Her şey Olacak Kudreti İrfanla... İnandım” sözüyle başlayarak,
Mühendis kimliği ile ilgili durumunu
aşağıdaki gibi özetler:
"... Durup dururken, böyle bir soruya neden lüzum duyuldu, önce, onu
açıklayalım. Ekonomik gelişmesini
hızlandırmak zorunluluğunda olan
Türkiye gibi bir ülkede, Mühendis’in
yerine ve rolüne bakınca, tasalanmamak elde değil... İş hayatının çeşitli alanlarında, ancak mühendis
ile yürütülebilecek pek çok faaliyet,
yanlış ellerde verimsizliğe ve başarısızlığa mahkûm olup gitmekte.
Yurt ekonomisine yön ve şekil veren
devlet sektöründe de mühendislik
bilgisine, tecrübe ve davranışına
duyulan ihtiyaç ise meydandadır. Bu

*
**

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-VI" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi - sahin.smelih@gmail.com
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duruma karşı, memlekette mevcut
bir avuç mühendis kadrosu neyle
oyalanıyor? Bu bir avuç Mühendis
‘ten kaçı mühendislik yapmakta? İçlerinden kaçı, mühendislik kültürüne dayanarak, kalkınma hamlemize
tam destek olma imkânı bulmaktadır? Sonra yüzde kaçı, mühendisliklerinin icabı, meslekî faaliyetlere
veya senede bir defa yapılan kongrelerine katılmaktadır? Evet, kaç
kişi, mesleğinin ülküsünü kalbinde, meşalesini elinde taşır görünüyor? Neden böyle? Neden?... Dâva
önemlidir. Dâva hepimizin, bütün
Mühendis’lerin davasıdır. Biliyoruz
ki, mühendisliğin gayeleri yüce ve
kutsaldır. Yine biliyoruz ki, insanlık
ve medeniyeti bugünkü seviyesine Mühendis yükseltmiştir... Mühendis, organizasyon, yönetim ve
uygulama adamıdır aynı zamanda.
Modern sevk ve idare, sanat veya
ilminin kurucularına ve önderlerine
bakalım bir kere. Bunlar kimlerdir?
Mühendis'ler değil mi? İhtiyaçlarımız artıp değiştikçe, mühendislik de
gittikçe dal budak salan kompleks
bir meslek haline gelmekte. Dolayısıyla, Mühendis’in kimliğini tanımlamak güçleşiyor. İşte, saydığımız bu
kusurlarımızın, üzüntü ve ıstıraplarımızın ve daha birçok nedenlerin
sebep ve cevaplarını arayıp bulmak,
daha doğru ve kısacası, kimliğimizi
yoklamak için, Mühendis kimdir?
diye soruyoruz. Fakat, O’nun inanı (yemini), onun kim olduğunu
en iyi şekilde tanıtabilir. Kim neye
inandığını ancak kendisi bilir. Onun
için, bizde neye inandığını bizzat
Mühendis’ten dinleyelim. “Mühendis İnanı” başlıklı yazıda, böylelikle,
Mühendis kimdir? sorusuna verilen
bir cevabı bulmuş olacaksınız..."

benim meslek öncülerimin dehası sayesinde mümkün olabilir. Tabiatın bol
madde ve enerji kaynakları onlar tarafından insanoğluna kullanışlı hale
getirildiler. Yine onlar tarafından bilimin ilkeleri ve tekniğin açığa vuruşları
diriltildi ve pratik değerlere çevrildi. Bu
birikmiş tecrübenin mirası olmasaydı
benim çabalarım cılız kalırdı. Kendimi,
mühendislik bilgisinin yayılmasına
ve her şeyden önce, mesleğimin genç
üyelerinin mesleğin bütün maharet ve
geleneklerinden haberli olmalarına
vakfedeceğim.

”MühendLVLQúQDQ×µ
Ben bir mühendisim. Mesleğimle pek
çok övünürüm, fakat kendini beğenmişlikten uzak olarak. Mesleğime
karşı, yerine getirmeye daima hazır
olduğum, kutsal ödevlerin bulunduğu
kanısındayım.
Bir mühendis olarak, ancak ve yalnız
yüzü ak işlere girişeceğim. Hizmetlerimi angaje eden kimseye, ister işveren
ister müşteri olsun, başarının ve vefanın olancasını göstereceğim.
İhtiyaç duyulduğunda, hüner ve bilgim, herhangi bir şart koşmadan
toplum yararına kullanılabilir. Özel
güçten, insanlık hizmetinde iyiye kullanılacak ödev doğar; ve ben bu iddiayı kabul ediyorum.
Mesleğimin yüksek itibarına toz kondurmadan, lâyık olduğunu bildiğim
her mühendisin itibar ve menfaatlerini korumaya çalışacağım; fakat görevim icap ettiriyorsa, haksız hareketiyle
meslek bakımından değersiz olduğunu gösteren herhangi bir kimseye ait
hakikati de açıklamaktan çekinmeyeceğim.
Taş çağından beri, insanın ilerlemesi

Bizim özel ihtisas adamı oluşumuzun,
tam bir samimiyetle, hizmet etme gerekliliğini taşıdığını daima anlamış
bir kimse olarak, arkadaşlarıma, onlardan da karşılık olarak beklediğim
aynı tam ölçü içinde, doğruluk ve adil
muamele. Hoşgörürlük ve saygı ve
mesleğimizin vakar ve standartlarına
bağlılık sözü veriyorum.
Mehmet Ali Oksal, Kasım 1963'te,
Mühendis ve Makina dergisinin 76.
sayısında “Toplum ve Mühendis” konusunu ele alacaktır. Mühendisin
toplum içindeki rolü ve sorumlulukları aşağıdaki ifadelerle yer alır yazıda:
“... Ne heykel gibi duralım, ne de yıldırımlar gibi çakalım. Fakat, mühendisi ilgilendiren konuları vaktinde
ele alalım, soğukkanlılıkla tartışalım,
ve dava olabilecekleri kamu oyu
önünde savunalım. Hem öyle savunalım ki mühendisin hakkına, hukukuna ve varlığına saldırmaya hiçbir
kimse kolay kolay cesaret edemesin.
Mühendisi topluma hizmet yolunda tökezletmek isteyenlere kuvvetle karşı koymak lâzımdır. Aksi halde
mühendisin topluma faydalı olma
imkânları daralır. En güzel savunma,
mühendisi topluma tanıtmakla ya-
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mıştır bu gerçek. Bu, peşinden birer
birer, biner biner koşabileceğimiz bir
dâvadır. Bizim olduğu kadar bizim
gibilerin de dâvası. Yapıcı ve yaratıcı insanların dâvası. Bir toplum ve
memleket dâvası.

pılabilir. Toplum, mühendisi yakından tanımaz; mühendis hakkındaki
bilgisi eksik ve hatta yanlıştır. Çünkü, mühendis kendisini tanıtmada
çekingenlik gösterdiği gibi, meslek
teşekkülleri de kayıtsız kalmışlardır.
Topluma göre mühendis yalnız okumuş bir teknisyendir. Hakikat bu mudur ya?

muştur. Böyle bir düzenin verimli
olabilmesi yine mühendislik işidir.
Bu yüzden yeni yeni mühendislik
dalları doğmuştur. Şayet mühendisin toplumdaki rolü küçültülürse,
düzenin gıcırtıları artar, belki de iniltiler başlar.

Gelişmenin gelişigüzel olamayacağını en iyi mühendis bilir. Onun plân
anlayışında spekülâsyon yoktur. Çünkü mühendislik rasyonel düşünüş ve
davranışlar mesleğidir. Toplum kalkınmasının mayası işte buradadır.
Fakat mühendisin bu kudretinden
toplumun haberi var mı? Sanki gizlenecek tarafı varmış gibi duyulma-

Sözü yine mühendisleri geri itmek
isteyenlere getirelim. Onları daha
yakından tanımamız lâzımdır. Çünkü
onlar tuzakla avlanan cinstendirler.
Kendilerini göstermezler kolay kolay. Yapılacak iş, çıkarlarına doğru
yürümektir. İşte o zaman, yani ayaklarımıza dolanınca yakalanırlar. Geriye, yakalarına yapışmak kalır.

Medeni araçların teknik özellikleri
arttıkça onların kullanılma ve idareleri de teknikleşmektedir.

Mühendisin faaliyet alanını, kendileri
rahat at oynatsınlar diye, daraltmak
isteyenler sözde tekniğe ve ihtisasa
önem verir görünmeye çalışıyorlar.
Aslında her ikisinin sessizce yıkımı
hazırlanıyor. Biraz dikkat, bu sürüklenişi görmeye yeter. Mühendisin
topluma yönelen görevleri sınırlandırılmak istenirse, bu onun kutsal
haklarına el uzatmak sayılmaz mı?
Mühendislik sayesinde toplum hayatı çok komplike bir düzene kavuş-
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Bu yüzden iktisadî ve sosyal kalkınma en çok mühendislik tekniğine
önem vermek zorunluluğundadır.
Gıda, sağlık, giyim, barınak ve diğer
medenî ihtiyaçların giderilmesinde
insanoğlunun en vefalı yardımcısı
yine mühendistir.

Toplum yapısının gelişme yönü, gün
geçtikçe, mühendisin teknik-dışı
görevlerini teknik tarafı yüzünden
arttırmaktadır. Böylece mühendisin toplum kaderindeki rolü gittikçe
önem kazanacaktır. Mühendisi toplum hayatımızın ön plânında gördüğümüz gün, başta ekonomik olmak
üzere bütün sıkıntılarımızın birer
birer ortadan kaybolacağına inanıyoruz. Yanlış ve bozuk her şeye karşı
olan mühendislik ahlâkı, mühendisin
kamu hizmetinde de en büyük yardımcısıdır. Vatandaşlık sorumluluğu
devletin yönetimine kadar uzandığına göre, mühendisin olumlu bilgi ve
inanışları bu yolda çok faydalı ve lüzumludur. Onun yapmak kadar, istemekle ve hatta sormakla çevresinde
düzeltebileceği konular mı yok?

Özellikle, gelişme çabası içindeki bir
toplumda mühendisin önderlik tarafları büyük faydalar sağlar...

Maddî ve manevî vurgun peşinde
koşanlar mühendisin teknik bilgi
ve tecrübesini ya işportaya veyahut
karaborsaya düşürmek sevdasındadırlar. Mühendisliğin formasyon ve
kültüründen yoksun olana mühendisin yetkisi verilebilir mi? Mühendisi yaratıcı ve yapıcı karakterinden
sıyırabilir misiniz?...

J

Üretimin dayandığı emekte “El” kuvvetlenirken, "Baş" ihmal mi edilecek?
İkisi de aynı gövdeye hizmet için.
Toplu sözleşme, grev ve lokavt gibi
müesseselerin toplum hayatımıza
getireceği zindelik yanında yeni yeni
problemlerin bulunacağı da meydandadır. Bunların toplum yararına
çözümünde ise mühendisin önderliği şarttır.
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Türk mühendisi vücudu, kalbi ve kafası ile Türk toplumuna hizmet etme
arzu ve heyecanı içindedir. Fakat
onun “yalnız adam” olmaktan kurtulup içinde bulunduğu ortamla daha
yakından ilgilenmeye de ihtiyacı var.
Çevresini gözler, önüne bakar ve
adımlarına dikkat ederse Türk toplumu ondan çok büyük faydalar görecektir."
Mehmet Ali Oksal, Ocak 1964'te,
Mühendis ve Makina dergisinin 78.
sayısında ise “Politika ve Mühendis”
konusunu ele alacaktır. Politikanın
iki anlamı yazının başlangıcıdır.
"...İlki; “Hükümet etme bilim ve sanatı; yurt içinde ve dışında Devletin
teşkilât, idare ve kontrolü ile ilgilenen bilim” şeklindedir. İkincisi ise
“Partilerin yahut siyasî adayların
başarılarını kurnazca yahut dürüst
olmayan yollardan sağlamaları” diye
kötüye gelen bir anlamda tanımlanmaktadır. Bizim burada sözünü
etmek istediğimiz iyiye gelen anlamdaki politikadır ifadesini kullanır
yazar.
Mühendis iki açıdan politika ile ilgilenmek zorunluluğundadır. Biri,
vatandaşlık görevini yapmış olmak
için. Diğeri tamamen bencil bir
sebebe dayanır. Mühendis ayrıca
kendi öz varlığını koruma çabasındadır. Mühendisin yararı ve çıkarlarına yabancı eller uzanmaktadır.
Mühendisin yalnız başına çözemediği problemler artmaktadır. Onun
için politika ile daha yakından ilgilenmek ve politika yolu ile haklarını
kaptırmamaya çalışmak gerekiyor.
Bunu yaparken kendisini kötü politikanın çarklarına kaptırmamak, demokrasinin normal müesseselerini
iyi politika yolunda kullanmak müm-

kündür. Hakikat şudur ki, halkın oyu
ile iktidara gelen her siyasî kadro,
daima seçmenin ve “tazyik grupları”
nın nabzını dinler ve bu nabza göre
davranır. Her nabza göre şerbet verenler bir yana, devlet işlerine ciddiyetle eğilen başlara giden en sağlam
yollardan biri siyasi karakterde olan
bu guruplardır. Onun için, mühendislerin politikasına ağırlıklarını iyice
hissettirebilecekleri bir kuvvet olmaları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Mühendis odalarının, meslek
teşekkülleri olarak bu alanda büyük
imkânları mevcuttur.
...Memleketimizdeki partilerin kuruluş program, işleyiş, personel, ve
parlamento faaliyetleri hakkında
bilgimiz olmalıdır. Durumları uygun
olan meslektaşlarımızın parti faaliyetlerine katılmaları, her şeyden
önce, meslektaşlarına karşı bir borç
sayılmalıdır. Ancak bu sayede mühendislerin istek ve teklifleri yerlerine getirilebilir. Kamuoyu ile parti
yolu daima açık tutulmalıdır. Böylece
kendi inan ve kaynaklarını millet ve
devletin emrine koymayı ülkü edinmiş bir mühendis topluluğu daha
faydalı ve verimli olur."
Mehmet Ali Oksal, Şubat 1964'te,
Mühendis ve Makina dergisinin 79.
sayısında da “Mühendis’lik ve İlerisi"
yazısı ile mühendis kimliğine başka
bir açıdan bakmaktadır. Yazar insanlığın, mühendisliğin geleceğinin,
mühendislerin görev ve sorumlulukları arasında olduğunu belirterek
aşağıda özetlenen görüşleri ifade
etmektedir:
"...Dünyanın yarınında Mühendisliğin önemi ve sorumluluk payı var.
Tarihten de yaşlı mühendisliği tarih
içinde gözleyecek olursak, onu uy-

garlık anıtlarında cisimleşmiş görürüz, işte, yanı başımızdan akıp giden
zamana meydan okuyan Piramitler...
işte, tarihin akışını değiştiren Fatih’in
topları... Makinalaşma devriminin
yapıcısı buhar makinasından bugünkü insan yaratığı gezegenlere kadar
sayısız yapıtların hepsi, mühendisliğin geçmişteki hizmetlerinin en
tanınan ve sağlam kanıtlarıdır. Mühendisliği ölmezliğe eriştirecek olan
elbetteki bu anıtlar değil, fakat onları ortaya koyan insan zekâsıdır. Mühendislik ise bu zekânın en verimli
bir üretimidir. Mühendisliği daha
çok bu açıdan izlemek yerinde olur.
Leonarda da Vinci’nin sanatı Mona
Liza gülümsediği müddetçe yaşar;
fakat, onun mühendisliğinin yaratıcı ve yapıcı düşünüşe kattığı maya
insanlığın hamurunda sonsuzluğa
kadar dayanacaktır…
...Mühendisliğin kaderine etki yapacak önemli olaylardan biri dünyanın
her köşesinden yükselen kalkınma
haykırışlarıdır... Sanayileşmeye dayanan iktisadî ve sosyal kalkınma çabalarını kolaylaştırmak ve hatta onları
başarıya ulaştırmakta mühendisliğin
alacağı rol iyi seçilmelidir. Yanlış bir
seçimin mühendisliğin itibarına dokunacağını gözden kaçırmamalıyız.
Varlığını sürdürebilmek için mühendislik, başka memleketlerle yaptığı
işbirliğindeki payını sorumluluk ve
önderlik alanlarında da arttırmalıdır... Mühendisliğin yarınını hazırlayan bugünkü başarısı, her şeyden
önce, mühendisliği uygulayanların
yetenek ve yeterliğine bağlıdır.
Görülüyor ki mühendisliğin ilerisi kısmen mühendislerin elindedir.
Bunun için, özgür ve önder bir mühendis kadrosunun memleketimi-
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ze büyük hizmetler yapabileceğine
inanan kişiler olarak mühendislerin
görev ve sorumluluklarına işaret etmeyi faydalı buluyoruz.

“Mühendis Kimdir?” yazısında yer
alan “Mühendis Yemini”, mühendisin
mesleki etik ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır. O yıllarda mezun
olan mühendislerin diplomalarını
alırken yemin ettikleri biliniyor. Güncelliğini hiç kaybetmeyen mesleki
etik ve sorumluluklar bugünün kimlik tartışmalarının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Mühendislik, kendisini ileriye götürecek araçları, içinde bulunduğu
ortamın koşullarına göre seçme
durumundadır. İleri memleketlerin
mühendislik öğreten okul ve fakültelerinin ders programlarında yapılan devamlı değişiklikler mühendisliğin hangi yönlere doğru geliştiğini
göstermektedir. Bizde henüz o ölçü
ve anlayışta bir davranış göze çarpmamaktadır. İleri memleketlerdeki
gelişmenin kuş-bakışı görünüşü
şöyledir: Mühendislik bir yönden
genelleşmeye, diğer yönden ihtisaslaşmaya doğru, birbirine karşıt, iki
yönde gelişmektedir. Okul ve fakülteler birincisini, endüstri ve benzeri
müesseseler ikincisini sağlamaya
çalışıyorlar. Okul ve fakültelerin ders
programlarında eskiden müsbet
ilimler ve teknoloji ağır basarken,
bugün sosyal ilimlerle nerede ise
bir denge kurulmuştur. Böylelikle,
mühendisliğin diğer bilim köklerinden gıdalanması ve üzerindeki mühendislik dallarını tutacak sağlam
bir gövdeye kavuşması sağlanmıştır. Mühendisliğin böyle bir düzendeki bütünlüğü her halde üretken
olmaktadır. Endüstrinin isteklerine
uygun ihtisas dallarını böyle bir
gövdeye aşılamak da daha kolay ve
verimlidir."

“Toplum ve Mühendis” yazısında,
mühendisin toplum gözündeki yerinin önemi, onun toplumca doğru
anlaşılması, tanınması ve toplum
adına olan rolünün, kısıtlanmasının
olumsuz sonuçları çok yönlü ele
alınmaktadır. Bugünümüzü ise Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün
sözleri anlatıyor: “...Yüreğimizdeki
insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp
atamayacağının bilinci içinde, bilimi
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın
hizmetine sunmak için her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda
inançlı ve kararlıyız...”
“Mühendis ve Politika” yazısında,
mühendisin politika ile ilgilenmesinin vatandaşlık görevi ile birlikte
mesleğini ve uygulamalarını korumak, geliştirmek adına zorunlu
olduğu ifade edilmektedir. Meslek
odalarının, mühendislerin politikasını hissettirecekleri bir kuvvet olarak görülmesi gerektiği önemli bir
tespit olarak görünüyor. Günümüz
şartlarında değişen fazla bir şey yok.
Meslek odalarının politika yapmaları
yıllardır tartışma konusu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
odalarımızın çalışmaları konu için
verilecek en güzel yanıt olsa gerek.

Mühendis kimliği nedir sorusuna;
“Mühendis Kimdir?”, “Toplum ve
Mühendis”, “Mühendis ve Politika”
ve “Mühendislik ve İlerisi” konulu
yazılarda yaptığımız yolculukla yanıt aradık.
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“Mühendislik ve İlerisi” yazısında ise

J
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tarihten yaşlı mühendisliğin, tarihte yaşanmış deneyimlerle kendisini
daha ileriye taşıdığı, sanayileşmede
sürekli gelişen mühendisliğin rolünün önemi, yarını ise bugünün başarıları ile mühendisliği uygulayan;
yetenek, uzmanlık ve yeterliliğin
şekillendirdiği, tespitleri dikkat çekiyor. Mühendislik eğitiminin nitelik
ve niceliği de ifade bulan önemli
bir husus olarak karşımıza çıkıyor.
Mühendislik ve İlerisi'nin yanıtı ise
AR-GE çalışmalarında saklı. Gerek
mühendislik uygulamalarının, gerekse mühendisin gelişimi nitelikli
eğitim ve sonrasında kazanılacak
uzmanlıklarla olanaklı. Konu biz
mühendislerin ve örgütlülüğümüz
Meslek odalarımızın öncelikli gündem maddeleri arasında varlığını
sürdürüyor.
Sonuç olarak, kimlikten hareketle,
Mühendis, mesleki bilgi ve yeteneklerini teknokrasinin gereksinimlerine uygun olarak, ülkesinin ekonomik kalkınmasına yapıcı ve yaratıcı
tarzda katkıda bulunacak yönde uygulama görev ve yükümlülüğünü
üzerine alan; bu uğraşında moral
ölçeğine sadık kalmayı ve ancak insanlar için gerçek bir değer taşıdığına bilinçli olarak karar verdiği problemlerin çözümünde mesleğinin
bütün olanaklarından faydalanmayı
kabul eden, aydın ve ahlâklı kişi diye
tanımlanır. Bu tanım, mühendislerin
ülke ekonomik kalkınmasında ne
denli etken rol oynayabileceklerini
açıkça ortaya koymaktadır.
1960’ların bakış açısını yansıtan tespitler tartışılır olsa bile, bugünde büyük ölçüde geçerliliğini koruyor. Mühendislik ve mühendisin evrenselliği
de bu durumu bize açıklıyor. 
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GİRİŞ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
asansörlere ve asansör bakım ve servis hizmeti sunanlara yönelik resen, odaklı faaliyetler ve
şikayet/ihbar (dilekçe, ALO 130, Bilgi Edinme
Birimi Şikayet Hattı vs.) doğrultusunda gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında, uygunsuzluk oranlarının çok fazla
çıkması (yaklaşık %45) sürecin etkin ve hızlı işletilebilmesi ve gerçek sorumlulara yaptırım uygulanmasının sağlanması amacıyla, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nden ayrı olarak asansörlere
ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya
koymuştur. Söz konusu düzenleme, 27/01/2016
tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Yönetmeliği”dir.

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

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - gul.dolek@sanayi.gov.tr
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me kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyet,

KAPSAM
t
t
t

Kullanımda olan bütün asansörlerin denetimini,
Asansörlere sunulan bakım ve
servis hizmetinin denetimini,
Uygunsuzluk tespit edilmesi
halinde Bakanlık tarafından alınacak önlemler ve uygulanacak
yaptırımları kapsar.

Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı,
Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak
amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada ya
da yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki
vereceği kişiyi veya kat malikini veya
maliklerini veya kamu binalarında ya
da yapılarında sorumlu yetkili,

DAYANAK
t

t

t

t

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun,
1705 sayılı Ticarette Tağşişin
Men’i ve İhracatın Murakabesi
ve Korunması Hakkında Kanun,
635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Durum Tespit Raporu: Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan
asansör monte eden veya onun
yetkili servisi tarafından söz konusu
asansörün mevcut durumuna ilişkin,
istemesi halinde bir önceki asansör
monte eden veya yetkili servisinin
de katılımıyla, düzenlenen detaylı
rapor,
Güvenli Asansör: İlgili teknik düzenlemesine uygun olan asansörlerin güvenli olduğu kabul edilir.

TANIMLAR

Güvensiz Asansör: İnsan sağlığı,
can ve mal güvenliği açısından risk
taşıyan asansör.

A Tipi Muayene Kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene
konularını içerecek şekilde, TS EN
ISO IEC 17020 standardı kapsamında
akredite olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye’de yerleşik özel veya
kamu kuruluşu,

Hizmet Denetimi: Asansörlerde
aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun
yetkili servisinin, 24/6/2015 tarihli
ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve
Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nde
belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimi,

Asansörün Hizmetten Men Edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi,
Asansörün Test ve Muayenesi:
Asansöre yönelik test ve muayeneye ihtiyaç duyulması halinde, ilgili
uyumlaştırılmış ulusal standart ya da
standartlar kapsamında onaylanmış
kuruluş veya uygunluk değerlendir-
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İlgili İdare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki
yapılar için il özel idarelerini,
İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,
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Onaylanmış Kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla
teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde
bulunmak üzere belirlenen, 4703
sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve
2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve
ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşu,
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti (PGD): Piyasaya arz edilen
asansörlerin ilgili teknik düzenleme
gereklerini sağlayıp sağlamadığının
ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin temini
ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınması,
Piyasaya Arz: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak
hazır hale getirmesi,
Revizyon: Asansör İşletme, Bakım ve
Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nde
tanımlanan bakım faaliyeti kapsamı
dışında kalan, asansör monte eden
tarafından gerçekleştirilecek değişiklikler,
Periyodik Kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun
çalışıp çalışmadığına dair yılda bir
defa A tipi muayene kuruluşuna
yaptırılacak olan muayene,
Yetkili Servis: Asansörlerde aylık
bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin
kendi adına kurduğu servis istasyonunu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki
verdiği gerçek veya tüzel kişi olarak
ifade edilmektedir.
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ASANSÖRLER İÇİN PİYASA
GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN
GENEL ESASLAR

d) Asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı
olarak beyan edilmesi.

Asansörlere ilişkin piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyeti Bakanlık denetim personeli tarafından asansörün
hizmet aracı olarak kullanıldığı yerlerde (montaj mahalli) yıllık denetim
programının yanı sıra, resen veya
ihbar ve şikayet yoluyla gerçekleştirilmektedir.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
SÜRECİ

İhbar ve şikayetler;

t

a) Bakanlığın internet sitesinde yer
alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet
Formu üzerinden,

t

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyeti öncelikle;
t

b) İl müdürlüklerine ait e-posta adresleri kullanılarak,
c) Çağrı merkezi kullanılarak,
d) Mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılır.
PGD sürecinin başlayabilmesi için
asansörün piyasaya arz edilmiş olması (kullanımda olması) ön koşuldur.

PİYASAYA ARZ KOŞULU
Aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda
asansörün kullanımda olduğu Bakanlık tarafından kabul edilerek PGD
süreci başlatılacaktır.
a) Asansör monte eden tarafından
AT uygunluk beyanı düzenlenmiş
olması.
b) İlgili idare tarafından tescil belgesi
düzenlenmiş olması.
c) Asansöre ilişkin montaj faturasının
düzenlenmiş olması.
ç) Asansöre ait ilk bakım sözleşmesinin yapılmış olması.

t

Asansöre ve monte edene ait
bilgi ve belgelerin incelenmesi
ile başlar.
Takiben ürünün duyusal incelemesiyle devam eder.
Duyusal inceleme neticesinde,
uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk veya
güvensizlik şüphesi veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik
tespitinde bulunulacaktır.
Duyusal inceleme neticesinde,
asansörün güvensiz olduğuna
dair kesin belirtiler bulunması
ya da asansörün güvensizliğine
ilişkin şüphe duyulması halinde,
her türlü test ve muayenenin
yapılması veya yaptırılması suretiyle PGD faaliyeti sonuçlandırılacaktır.

piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti esnasında “teknik düzenlemeye
aykırılık” tespitinde bulunulur. Bu
durumda;
t

Tespit edilen uygunsuzluklar,
düzeltilmesi amacıyla asansör
monte edene bildirilecektir.

t

Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren yazının kendisine bildirilmesinden itibaren,
düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü
içinde denetimi yapan il müdürlüğüne taahhütte bulunarak en
fazla bir aylık düzeltme süresi
talep etmesi gerekmektedir.

t

Düzeltme işlemini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin
düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilecektir.

t

Uygunsuzlukların giderilmesi
için süre verilmiş olan asansöre
yarı uygunsuzluk için Bakanlık'ça
tekrar süre verilemez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle
giderilmediğinin tespiti durumunda bir ayı geçmemek üzere
ek süre verilebilecektir.

t

Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek amacıyla ilgili il müdürlüğüne taahhütte bulunmayan
ya da bulunma süresi içerisinde
dahi uygunsuzluğu gidermeyen
asansör monte edene 4703 sayılı Kanun’un 12'nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

t

Bu durumda, tespit edilen uygunsuzluklar bina sorumlusu/
kat maliklerince giderilerek yapılan masraflar genel hükümler

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
FAALİYETİ NETİCESİ
Uygunluk Tespiti: İlgili teknik mevzuatına uygun ürünün güvenli olduğu kabul edilerek Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyeti esnasında “uygunluk tespitinde” bulunulur.
Teknik Düzenlemeye Aykırılık:
İlgili teknik düzenlemeye uygun
olmadığı tespit edilen asansördeki
uygunsuzluğun insan sağlığına, can
ve mal güvenliğine ve çevreye bir
tehdit oluşturmaması durumunda
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
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edilmemesi gerektiği hususunu
da içeren test ve muayene bilgi-

çerçevesinde asansör monte
edene rücu edilecektir.

t

Tablo 1. 6GMPKM&×\GPNGOG[G#[MÆTÆNÆM%G\C/KMVCTÆ 
UC[ÆNÆ-CPWP WP PEKOCFFGUK C DGPFKEG\COKMVCTÆ

Uygunluk işareti ve Belgelerinde
Usulsüzlük: Asansör üzerinde yer
alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği
yansıtmadığının, tahrif veya taklit
edildiğinin tespit edilmesi halinde,
ilgili il müdürlüğünce Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Suçtan dolayı yaptırım
uygulanmayan hallerde, 4703 sayılı
Kanun’un 12'nci maddesinin birinci
fıkrasının (f ) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

t

t

t

#NV.KOKV

¯UV.KOKV

6.

6.

lendirme yazısı ile birlikte asansör monte edene iletilir.
Test ve muayene yapılacak
asansöre ilişkin test ve muayene talep yazısı Türk Standardları
Enstitüsü'ne iletilir (3 gün içerisinde).
İl
Müdürlüğü
ve
Türk
Standardları Enstitüsü'nce test
ve muayene tarihi müştereken
belirlenir.
İl Müdürlüğü tarafından asansör
monte edene test ve muayene

t
t

Güvensizliğe Neden Olan Uygunsuzluk: İlgili teknik mevzuata uygun
olmadığı tespit edilen asansör
güvensiz olarak tanımlanacaktır. Bu
durumda;
t

6CDNQ7[IWPNWMćĩCTGVKPFGXG$GNIGNGTKPFG7UWNU×\N×M%G\C/KMVCTÆ 
UC[ÆNÆ-CPWP WP PEKOCFFGUK H DGPFKEG\COKMVCTÆ


Asansörün Geçici Olarak Hizmet
Dışı
Bırakılması:
İlgili
teknik düzenlemeye uygunluğu
belgelenmiş olsa dahi, asansörün
güvenli olmadığına dair kesin
belirtilerin bulunması halinde, ilgili
il müdürlüğü tarafından test ve
muayene işlemleri yapılıncaya kadar
asansörün geçici olarak hizmet dışı
bırakılmasına karar verilerek bina
sorumlusuna husus tebliğ edilecektir.

t

t
t

t

Test ve Muayene Süreci: İl
Müdürlüğünce asansörün test ve
muayenesine ihtiyaç duyulması
halinde;
t

t

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Tutanağı'nın ilgili bölümü doldurulur. Tutanağın bir nüshası,
söz konusu asansöre müdahale
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6.

6.

planı iletilir.
Asansöre ilişkin test ve muayene, asansörün monte edildiği
yerde gerçekleştirilir.
Asansör monte eden, test ve
muayene işlemine katılım sağlar.
Asansör monte edenin test ve
muayeneye katılmamış olması,
söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.
İlgili
il
müdürlüğü
test
ve
muayeneye
gözlemci
statüsünde iştirak eder.
Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansörde
düzeltme faaliyeti gerçekleştirilemez. Aksi halde, düzeltme
faaliyetini gerçekleştirene 1705
sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari
para cezası uygulanır.

www.mmo.org.tr

Türk Standardları Enstitüsü tarafından test talep yazısının kendisine iletilmesine müteakip, 13 iş
günü içerisinde test ve muayene
faaliyeti gerçekleştirerek ilgili il
müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda iletir.
Karar verme yetkisi ilgili il müdürlüğüne aittir.
Verilen karar sorumluluğu üstlenen firmaya iletilir.

t

t

t

t

t

Asansör monte edene 4703 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanır.
Güvensiz asansörün güvenli
hale getirilinceye kadar kullandırılmaması gerektiği il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna resmi yazı ile tebliğ edilir.
Asansör monte edenin, uygunsuzluğa ilişkin bildirimin
kendisine tebliğ edilmesinden
itibaren düzeltme işlemlerini
gerçekleştireceğine dair beş iş
günü içinde taahhütte bulunması durumunda kendisine bir
ay düzeltme süresi verilir.
Belirtilen zaman içerisinde (beş
iş günü) düzeltme yapacağına dair taahhütte bulunmayan
asansör monte edenin düzeltme
işlemini gerçekleştirmeyeceği
kabul edilir.
Bu durumda, ilgili il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün
hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.
Tespit edilen uygunsuzluğun
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t

t

t

t

t

asansör monte edenin kusuruna
dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde, bir ayı
geçmemek üzere ek süre verilebilir.
Düzeltme yapacağını taahhüt
etmeyen ya da etmesine rağmen kendisine tanınan süre
içerisinde (bir ay) düzeltme işlemlerini
gerçekleştirmeyen
asansör monte edene 4703 sayılı Kanun’un 12'nci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.
Asansör monte eden, düzeltmeye tabi tuttuğu asansörün
periyodik kontrolünü ilgili A tipi
muayene kuruluşuna yaptırır
ve yeşil etiketi belirtir periyodik
kontrol raporunu il müdürlüğüne sunar.
Asansör monte edenin düzeltme işlemini gerçekleştirmemesi
durumunda, bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme
kapsamında bir montaj firmasına düzeltme işlemi yaptırılarak
yeşil etiketi belirtir periyodik
kontrol raporu il müdürlüğüne
iletilir.
Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş
asansöre ait raporun il müdürlüğüne sunulması sonrasında
asansör kullanıma açılır.
Bina sorumlusu tarafından düzeltme işlemlerinin ve periyodik
kontrole ilişkin hususların yerine
getirilmesi durumunda masraf-

lar asansör monte edene genel
hükümler çerçevesinde rücu
edilir.
Suça İştirak Durumunun Tespiti
Güvensiz olduğu tespit edilen asansörü ilişkin, asansörü ilgili idareye
tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı olduğunun
tespit edilmesi durumunda;
t

t

t

Her iki firmaya da 4703 sayılı
Kanun’un 12'nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.
Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden
asansörü tescil ettiren firma sorumludur.
Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü
monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun
kullanmaması nedeniyle ayrıca 4703 sayılı Kanun'un 12'nci
maddesinin birinci fıkrasının (f )
bendinde belirtilen idari para
cezası uygulanır.

PERİYODİK KONTROL FAALİYETİ
VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
FAALİYETİ İLİŞKİSİ
1) İl Müdürlüğü'nce asansöre yönelik
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti
yürütülmesi esnasında, A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilen
periyodik kontrol neticesinde “kır-

mızı” renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin
tespit edilmesi durumunda;
t

t

t

2) İl Müdürlüğü'nce asansöre yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürütülmesi esnasında, A tipi
muayene kuruluşunca gerçekleştirilen periyodik kontrol neticesinde
“sarı” renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin
tespit edilmesi durumunda;
t

Tablo 3.)×XGPUK\NKþG0GFGP1NCP7[IWPUW\NWM%G\C/KMVCTÆ 
UC[ÆNÆ-CPWP WP PEKOCFFGUK D DGPFKEG\COKMVCTÆ 

#NV.KOKV

¯UV.KOKV

6.

6.

t

Tablo 4. &×\GNVKEK(CCNK[GVGćNKĩMKP%G\C/KMVCTÆ 
UC[ÆNÆ-CPWP WP PEKOCFFGUK E DGPFKEG\COKMVCTÆ 

#NV.KOKV

¯UV.KOKV

6.

6.

Asansör kullanılmaya devam
ediliyorsa, bina sorumlusuna
1705 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde öngörülen idari para
cezası uygulanır.
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik
bina sorumlusuna verilen sürenin dolmuş olduğunun tespiti
halinde (30 gün), ilgili idareye
asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.
Söz konusu asansörün bakım faaliyetini yürüten asansör monte
eden veya onun yetkili servisine
yönelik Asansör İşletme, Bakım
ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi
gerçekleştirilir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik
bina sorumlusuna verilen süre
dolmamışsa, belirlenen uygunsuzluğun verilen süre içerisinde
düzelttirilmesi gerektiği hususunda bina sorumlusuna bildirimde bulunulur.
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik
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sorumluluk bina sorumlusuna
ait olacaktır.
Kendisi tarafından monte edilmeyen asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden ya
da onun yetkili servisi, bakım
sözleşmesi imzalamasıyla birlikte bakımını yapacağı asansör
için durum tespit raporu hazırlamasıyla birlikte bir önceki
firmadan kaynaklanan uygunsuzlukları üstlenmek zorunda
kalmayacaktır.

t

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA
BİLDİRİM

t

bina sorumlusuna verilen süre
dolmuşsa (60 gün), ilgili idareye
asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.
3) Kırmızı veya sarı etiket almış olan
ve garanti kapsamında bulunan
asansöre yönelik PGD yapılmasına
Bakanlık'ça karar verilebilir.
4) Periyodik kontrol neticesinde A
tipi muayene kuruluşunca asansöre
yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olması, o asansöre yönelik PGD yapılmasına engel değildir.

SORUMLULUK SAHİBİNİN TESPİTİ
t

t

Monte etmiş olduğu asansöre yönelik Asansör Yönetmeliği
kapsamında AT Uygunluk Beyanı
düzenleyerek piyasaya arz eden
asansör monte eden, asansöre
ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir.
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Asansör monte eden, piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyeti
sonucunda tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını, asansörün piyasaya arzından sonraki süreçte
kendi bilgisi dışında asansöre
yönelik gerçekleştirilen bakım,
onarım veya herhangi bir aksam
değişimi veya revizyon işleminden kaynaklandığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Bu
durumda sorumluluk, bakım,
tamir, aksam değişimi veya revizyon işlemi yaparak ürünün
güvenliğine ilişkin özelliklerini
etkileyen kişiye ait olur.
Bina sorumlusunun asansör
monte edeni veya sorumluluk
sahibini (bakım, tamir, onarım
veya revizyon faaliyeti yürüten
firma) belgelerle ispatlayamaması durumunda, asansörün
güvenli hale getirilmesine dair
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Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyeti sonucunda, bir yıl içerisinde
üçten fazla güvensiz asansörü tespit edilen asansör monte edene ait
bilgiler il müdürlüğünce ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek asansör
monte eden hakkında ilgili mevzuat
şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda yeniden değerlendirme yapması talep edilecektir.
Onaylanmış kuruluşun bahse konu
yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, onaylanmış kuruluş hakkında 4703 sayılı Kanun'un
9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkrasında yer alan yaptırımlar uygulanacaktır.

KAYNAKÇA
1.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 27.01.2016. Asansör Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği.

2.

Bakanlar Kurulu. 27.01.2016. 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.

3.

Bakanlar Kurulu. 27.01.2016. 1705
sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması
Hakkında Kanun. 

6$1$<ñ$1$/ñ=/(5ñ

6DQD\LQLQ6RUXQODU×YH$QDOL]OHUL ;;,;

57

1

Mustafa Sönmez2

%¶<¶0(.,5,/*$16¶5'¶5¶/(%ñ/ñ5'(ïñ/e
GİRİŞ
ABD Başkanı Donald Trump’ın düşük
performansı ve başkanlığı devralırken koyduğu hedeflere ulaşmakta
başarısız kalması, küresel fonları
başta Türkiye olmak üzere yeniden
çevre ülkelere yönlendirdi. Özellikle
Türkiye, 2016’nın ikinci yarısında büyüme oranı yüzde 1’e düşen ve krizin
eşiğine gelen ekonomisini, yabancı
fon girişiyle toparlıyor. Arkasında
bütçe açığı, batık kredi riski, cari açık
büyümesi, kemikleşen işsizlik ve çift
haneli enflasyon gibi sorunlar biriktirse de ekonomi, 2017 ilk çeyrekte
yüzde 5 büyüdü. Bu performansın
izleyen zaman dilimlerinde sürdürülebilmesi kolay değil. Ama yine de
yıllık yüzde 3’ün altına düşmeyecek
bir büyüme ile 2017 tamamlanabilir.

KRİZİ “YÖNETMEK”
Türkiye’ye, 2017 başlarına kadar,
2016 yılının ikinci yarısında başlayan ve yıl sonlarında temposu artan
bir kriz havası hakimdi. Bugün aynı
durum geçerli değil. Çünkü AKP, kü1
2

çülmeye başlayan, daralan ve teknik anlamda da krize girmekte olan
ekonomiyi “yönetebildi” ve Türkiye
en azından şimdilik bir krizin dışında
duruyor. Ama krizin eşiğindeyken
gemiyi kayalara bindirmekten kurtaracak dümen tutuşunun maliyeti
nedir? Ne pahasına oldu bunlar? Bu
da önemlidir. Geldiğimiz yerden muhasebe yaparsak diyebiliriz ki evet,
kriz şimdilik yönetildi ama bedeli de
ağır oldu. Türkiye’nin kırılganlığı arttı, dayanıklılığı azaldı.
Türkiye’yi krizin eşiğine getiren şartları hatırlamak yerinde olacaktır.
2015’te ekonomi yüzde 6 dolayında
büyüdü. Bu büyüme için beklenen,
yeterli ölçüde bir dış kaynak girişi
olmadı ama gerekli döviz, Merkez
Bankası rezervleri ve dışarıda tutulmakta olan birikimler kullanılarak
gerçekleştirildi. Büyüme açısından
2016’nın ilk yarısı da fena geçmedi.
İlk yarı büyümesi yüzde 5 dolayındaydı ama ikinci yarıda büyüme yüzde 1’e düştü. Bu düşüşün ilk ayağında, yani temmuz-eylül döneminde

ekonomi büyümek yerine, yüzde 1,3
küçülünce, “İşte krizin ayak sesleri”
yükselmeye başladı.
Bu üç ayda 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı, ekonomi içine kapandı,
üretim düştü. Dahası, eylül ayında
kredi derecelendirme kuruluşları
Türkiye’nin politika, dış ilişkiler ve
ekonomi göstergelerini oldukça
riskli olarak değerlendirdi ve “çöp
notu”nu uygun gördü. Yetmedi, dış
âlemde rüzgârlar Türkiye’nin aleyhine esmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed’in iştahla faiz artırma eğilimi,
küresel fonların yönünü Türkiye gibi
ülkelerden merkez ülkelere, özellikle
ABD’ye çevirdi. Dolar hızla değer kazandı ve çevre ülkelerden merkez ülkelere kaydı. Bu, TL dâhil yerel paraların hızla değer kaybı demekti. TL iç
kırılganlıklarından dolayı öteki yerel
paralardan daha hızlı değer kaybetti.
Evet, kriz hızla yaklaşıyordu ve hükümetin bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü ekonomik hoşnutsuzluklar, tam da Anayasa halk oylamasına
giden bir takvime denk gelmişti.

Dergimiz için özetlenen bu yazının tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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düncü çeyrek için açıklanan büyüme
oranı yüzde 3,5 idi. 2016 genelinde büyüme yüzde 2,9 olmuştu. Bu,
2015 büyümesinin yarısı demekti,
ama ‘olsun’ deniyordu. Peki 2017 nasıl geçecekti?

Türkiye ekonomisi, 2008-2009 küresel krizinden birçok ülke gibi etkilenmiş, yüzde 5 dolayında daralma
yaşamıştı. O zaman başbakan olan
Recep Tayyip Erdoğan yine hızla dümen tutmak için harekete geçmiş
ve aldığı önlemlerle “Kriz bizi teğet
geçti” demişti. 2016 sonlarında doların iyice yükselmesiyle büyük dalgalanmalar yaşanırken bu kez cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve
başkanlık rejimi değişikliği için çabalayan Erdoğan aynı sözleri tekrarladı:
“2009’da da teğet geçmişti, bu kez
de teğet geçecek.”

IMF’nin Nisan 2017 raporu Türkiye
için 2017’de yüzde 2,5’lik bir büyümeyi mümkün görüyor ve tüm kırılganlıkları anımsatıyordu. AKP Hükümeti ise öyle düşünmüyor, Maliye
Bakanı Naci Ağbal, “Ekonomi yüzde
4’ün üstünde büyür.” diyordu.
“Krizi yönetmek” için alınan önlemlerin arkası kesilmedi. 2017’nin başında da hele ki 16 Nisan anayasa
değişikliği referandumunda “hayır”
eğiliminin ağır bastığı hissedilince
bütçenin ve bankaların musluklarını açmaları için talimatlar artırıldı,
özellikle kamu bankaları üstünden
zordaki firmalara daha çok can simidi atıldı.

Krizi yönetmek ana gündemdi. Neler
yapıldı? Zora giren firmalar için vergi kolaylıkları, borç ertelemeleri, iç
tüketim için dayanıklı tüketim mallarında büyük vergi indirimleri, iç piyasa kurumasın diye artırılan devlet
harcamaları... Para politikası olarak
bankaları kredi musluklarını açmaya cesaretlendiren devlet kefaletleri, doların yükselişini frenlemek için
kamu kurumlarının döviz birikimlerini TL’ye çevirmeye dönük talimatlar,
topluma Cumhurbaşkanı tarafından
“TL’ye dön, dolardan kaç” telkinleri,
bu yolda sürdürülen yoğun bir kampanya, Merkez Bankası’nın dolambaçlı faiz artırma hamleleri... Artan
işsizliği emmek için istihdam yükünün bir kısmını devletin üstlenmeyi
taahhüt ettiği İşsizlik Fonu’nu da krizi yönetmek için kullanıma geçiren
düzenlemeler... Bütçeye paralel bir
Varlık Fonu’nun kurulması ve bu fonun da krizin yönetiminde kullanılması... OHAL iklimini kullanarak grev
ertelemeleri, sendikalara aba altından değil açıktan sopa göstermeler...

Başka bir şey daha oldu: 2017’nin ilk
aylarında dış rüzgârlar döndü. Sadece Türkiye için değil, 2016’nın ikinci
yarısında sermaye kaçışı sorunu yaşayan ve yerel paraları dolar karşısında hızla düşen ülkeler için de...
Özellikle şubattan itibaren kaçan
küresel fonların bir kısmı, burunlarını mandallayarak çevre ülkelere
ve Türkiye’ye geri döndüler. Sıcak
para, borsadan fiyatı iyice düşmüş
hisse senetlerini, prim yapan devlet
kâğıtlarını alarak kazanç sağladığını gördükçe izleyen aylarda da belli
büyüklüklerde geldi. Bu giriş, dolardaki tırmanışın hızını kestiği gibi
biraz da geriletti. Ocak ayında ortalaması 3,73 TL’ye çıkan dolar, izleyen
aylarda düştü ve 3,60 TL dolaylarına
kadar geriledi. Dolardaki tırmanışın
durması ve hatta gerilemeye başlaması da krizi yönetenlerin işini kolaylaştırdı.

Bu maliye ve para politikaları ve diğer önlemlerle yılın üçüncü çeyreğinde devrilen vagonlar, 2016’nın
son çeyreğinde rayına konuldu. Dör-

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(</¶/ 2017

J

www.mmo.org.tr

BÜYÜME VE TRUMP
2017’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen yüzde 5’lik büyümede içsel etkenler kadar dışsal etkenler önemli
yer tuttu. Dışsal etkenlerde ABD Devlet Başkanı Trump’ın inandırıcılıktan
uzak, güven vermeyen icraatı ana
etken oldu. Amerikan sisteminin işleyişindeki kriz günden güne artıyor.
Gözlemcilere göre, bir taraftan Başkan Trump’ın ilgisizliği, tembelliği ya
da yanındakiler arasındaki derin bölünmeler nedeniyle işleri yönetecek
kişilerin atanmaması her şeyi sekteye uğratıyor. Başkan’ın işgal ettiği
mevkinin sorumluluklarını müdrik
olduğu konusunda haklı şüpheler
artıyor. Diğer yandan Trump’ın devlet yönetme sorumluluğuna yönelik
vurdumduymazlığı ve çarpıcı cehaleti işlerin yürümesini engelliyor.
Yönetimdeki kişiler arasındaki görüş
farklılıkları kolay kapatılacak cinsten
değil. Bunun da ötesinde aralarındaki anlaşmazlıklar kişisel husumetlerden de besleniyor. Yine gözlemcilere
göre, Obama döneminde başlamış
olan Avrupa’dan uzaklaşma daha
kaba bir şekilde sürüyor. Rusya ile
ilişkilerin yürütülmesi üzerinde
Başkan’ın ve yardımcılarının seçimlerden önce ve seçimler sırasında
Ruslarla ne tür bir temas kurdukları
sorusunun gölgesi var. Çin ve Asya
ile ilişkileri nasıl götürecekleri belli değil. Kuzey Kore’ye yönelik bir
saldırıyı ihtimal dahilinde görenlerin sayısı da artıyor. Ortadoğu’daki
Trump duruşu ise endişeleri iyice
artırıyor. Bölgede Sünni-Şii saflaşmasını teşvik ederek silah satmayı
öne çeken tutumu kaygıyla izleniyor.
ABD Başkanı Trump’ın bu “delibozuk” duruşu, küresel fonların çevre
ülkelere yönelmesinde en önemli
etken oldu. Türkiye dahil, çevre ül-
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kelere yönelen küresel sıcak para,
dolar fiyatında ucuzlamaya yol açarken ithalatı ve iç tüketimi, dolayısıyla
büyümeyi kıpırdatan etkiler yarattı.

FED’İN GÜVERCİNLİĞİ
Trump’ın vaat ettiği vergi indirimleri, altyapı yatırımları gibi reformları
yapma ihtimali zayıf görünürken
daha yavaş bir faiz artırımı ihtimali
gündeme geldi. 15 Haziran’da ABD
merkez bankası Fed, politika faizini
üç ay aradan sonra çeyrek puan artırarak yüzde 1 - 1,25 aralığına çıkardı.
Haziran ayı faiz artırımı tamamen fiyatlandığı için piyasalarda herhangi
bir dalgalanmaya yol açmadı.
Aralık da dahil edildiğinde son altı
ayda üç faiz artırımına giden Fed,
2017 için bir artırım daha yapabilir.
2018 için de üç faiz artırımı bekleyen
Fed, bu yıl için ABD büyüme tahminini yüzde 2,1’den 2,2’ye çıkardı.
Fed işsizlik oranının yüzde 4,5’ten
yüzde 4,3’e, tüketici enflasyonunun
yüzde 1,9’dan yüzde 1,6’ya ineceği öngörüsünde bulundu. Küresel
krizde parasal genişlemeye giderek
bilançosunu 4.5 trilyon dolara çıkaran Fed’in bilanço küçültme planını
detayıyla açıklaması pek beklenmiyordu, ancak bu açıklama öne
çekildi. Aylık 10 milyar dolarla başlatılacak küçültme operasyonunda
her üç ayda bir 10 milyar dolarlık
artırımla 50 milyar dolara kadar çıkılacak. Böylece iki yılda 900 milyar
dolarlık bilanço küçültmesi gerçekleşebilecek. Fed’in parasal genişlemeden, normale dönüşünde faizleri
artırmaya başlamasının ardından
ikinci aşama olan bilanço küçültmeye bu yıl geçmesi bekleniyor. Bilanço küçültme operasyonunun 5-10
yıl gibi uzun vadeye yayılabileceği
hesaplanıyor. Fed’in faiz kararı ve bi-

lanço küçültme açıklaması, küresel
piyasaların genel gidişini pek değiştirmedi. Dolarda küçük oranlı bir
değerlenme oldu ama risk iştahı devam ediyor. ABD 10 yıllık faizleri de
2,10’a kadar düşerek son 7 ayın dip
seviyesini gördü. Genel satış ayı olan
mayısı bu yıl pozitif eğilimle atlatan
piyasaların ana gidişinde ve küresel
likiditenin getiri arayışında değişme
yok. Çünkü ABD Merkez Bankası likiditeyi geri çekmeye hazırlansa ve
faizi kademeli şekilde artırsa da diğer büyük merkez bankaları parasal
genişlemeye devam ediyor.
Fed’in yavaş faiz artırdığı, AB ve Japon merkez bankalarının parasal
genişlemeye devam ettiği bir ortam,
bol ve ucuz para dönemine dönüş
demek. Küresel fonlar yükselen çevre ülkelere daha fazla akmaya başladı. Yerel paralar, dolara karşı değer
kazanırken faizler de düşüş eğilimi
içinde.
ABD ekonomisi konusunda belirsizlik
algısı oluştu. Bu durum, ABD ekonomisinin büyümesini yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarması ihtimalini ve inancını da zayıflattı. Bütün bunlar da ABD
Merkez Bankası FED’in faiz artırım
hızını kesiyor. 2017 için dört kez artırıma gidileceği bile savunulurken
beklenti kısa sürede üçe düştü.
Trump’ın tökezlemesi, büyüme tahminlerinin revizyonunu da beraberinde getirdi. Dünya Bankası, “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunun
haziran sayısında ABD ekonomisinde
2017 büyüme tahminini 0,1 puan düşürerek yüzde 2,1’e indirdi. Trump’ın
iddiası yüzde 3’e çıkarmaktı. Raporda
ayrıca Türkiye, Çin, Brezilya, Meksika,
Hindistan, Endonezya ve Rusya’dan
oluşan en büyük yedi yükselen ülkenin ise dünya ekonomisinin bü-

yümesinde öncü olacağı belirtiliyor.
Banka, raporda Türkiye ekonomisinin hızlı bir toparlanma gösterdiğini
belirtti ve Türkiye için bu yıl ki büyüme beklentisini 0,5 puan yukarı çekerek yüzde 3,5’e yükseltti.

YABANCI FON GİRİŞİ
2016 ortalarında ayak sesleri duyulan
krize karşı AKP rejimi bir dizi önlem
geliştirdi. Bu önlemlerle kriz fırtınasına karşı dümen tutmayı bilen rejim,
Trump’ın tökezlemesiyle geri dönüş
yapan yabancı fonların rüzgârını da
arkasına alarak krizi şimdilik aştı, bir
büyüme ivmesi yakaladı.
Türkiye, 2016 Eylül ayından itibaren
kredi derecelendirme kuruluşlarının
yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmiş olmasına rağmen, burnunu
mandallayan sıcak paraya adres olabildi ve doların yükselişinin durması,
hatta gerilemesinin etkisiyle canlanan iç talep, hatta ihracat, büyümeyi
getirdi.
Trump’ın tökezlemesinin etkisiyle
yükselen ülkelere dümen kıran yabancı fonların adreslerinden biri de
Türkiye oldu. Türkiye’nin risk primi,
referandum sonrasında da düştü ve
226’dan 193’e kadar geriledi.
Risk priminin düşmesine karşın,
Türkiye, 2017 Haziran ortasında risk
priminin yüksekliği sıralamasında
Brezilya’yı izleyen en riskli yükselen
ülke vasfındaydı. Türkiye’yi Güney
Afrika izlerken, Rusya, Endonezya ve
Meksika diğer kırılganlar olarak sıralandı.
Özellikle şubat ayından itibaren “Yükselen ülkelere” ve dolayısıyla Türkiye’ye sıcak para da
denilen portföy yatırımları arttı.
Türkiye’ye 2017’nin ilk beş ayında
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Tablo 1. Ülke Risk Primleri (CDS, Aylık Ortalama)
Tarih

Brezilya

Türkiye

G. Afrika

Rusya

Endonezya

Meksika

2016 Temmuz

300

252

258

230

169

146

2016 Ağustos

258

244

232

222

145

138

2016 Eylül

261

245

245

207

144

152

2016 Ekim

263

247

248

223

150

150

2016 Kasım

292

281

244

226

171

177

2016 Aralık

284

277

221

188

161

159

2017 Ocak

251

273

207

178

151

167

2017 Şubat

225

241

196

173

136

150

2017 Mart

224

233

191

168

128

134

2017 Nisan

220

226

207

163

131

127

2017 Mayıs

220

201

189

151

125

116

2017 Haziran

233

193

185

151

121

113

Kaynak: Reuters

hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetlerine gelen net yabancı
kaynak tutarı 4,3 milyar dolara vardı. Bunun etkisiyle ocak ayında 3,73
TL olan dolar kuru, haziran ayında
3,50’lere kadar indi. Daha hızlı inişi
frenleyen etken ise döviz açığı olan
şirketlerin açık kapatmak için düşen
dolara talip olması oldu. Şirketlerin
Kasım 2016’da 211 milyar dolar olan
net döviz açıkları, yapılan dolar
alımlarıyla mart ayında 196 milyar
dolara kadar inmiş durumda.

Ödemeler dengesi verileri ise ilk çeyrekteki dış kaynak girişini 4 milyar
dolar olarak vermektedir. Bu toplama, kaynağı belirsiz para girişleri de
dahildir. İlk çeyrekte 4 milyar dolarlık
fon girişi, doların ilk çeyrek ortalamasını da 3,68 TL’ye kadar çekti. Dolayısıyla büyüme, kontrole alınmış dolar
fiyatı ikliminde gerçekleşti denebilir.
Yabancı fonların Türkiye’ye akışında
faizlerin çekiciliği önemli. Fonların
ağırlıklı kısmı devlet iç borçlanma

$/TL
ŦƔ<ĂǇŶĂŬ'ŝƌŝƔŝ
ƺǇƺŵĞ

Grafik 1. Dış Kaynak Girişi, Dolar/TL ve Büyüme (Çeyrekler İtibarıyla, %)
Kaynak: TCMB, TÜİK
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senetlerine rağbet etti. Bu tercihin
nedeni ise cazip faizler. Hazine’nin
iki yıllık gösterge tahvilinin faiz oranı
yüzde 11-11,5 arasında seyrediyor.
Türkiye’deki faiz düzeyi, “kırılgan
beşlinin” diğer üyeleri Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Endonezya ile
karşılaştırıldığı zaman bile en yüksek
getiriyi oluşturuyor.

SANAYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE...
2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde
1,3 küçülen ekonomi, acaba krize mi
gidiliyor sorusuna yol açmıştı. Son
çeyrekte yüzde 3,5 büyüme ile yıl,
yüzde 2,9 GSYH artışı ile kapandı.
2017’ye ilişkin ilk çeyrek beklentisi,
tahminler yüzde 2 ile yüzde 5 arasında değişiyordu. Bu geniş tahmin
aralığına yol açan ise TÜİK’in yeni seri
büyüme modelindeki karmaşıklıktı.
Yeni seri GSYH’nin hesabında idari
kayıtlar, yani Maliye Bakanlığı’nın
kayıtları esas alınıyor. İşte bu durum,
kısa dönemli iş istatistiklerinden
yola çıkarak GSYH tahmini yapmayı zorlaştırıyor. 2017 ilk çeyreğinde
TÜİK’in açıkladığı toplam sanayi üretimi artışı geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1.8 olurken,
GSYH kapsamındaki sanayi üretimi
büyümesi yüzde 5.3’ü buldu. İki oran
arasında böylesine farkın açıklanması güç.
İlk çeyrekteki büyümeyi yüzde 5 ile çok yukarılara taşıyan,
GSYH içinde beşte bir düzeyinde payı bulunan sanayi sektörü
oldu. Sanayide ilk çeyrekte yüzde
5,3’lük üretim artışı kaydedildi.
Katma değer artışı tarımda yüzde 3,2
ve inşaatta yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Ticaret, ulaştırma, konaklama
ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin
toplamından oluşan hizmetler sek-
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törünün katma değerinde ise yüzde
5,2’lik artış yaşandı.
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Harcamalar yöntemiyle GSYH’de en
dikkat çekici gelişme kuşku yok ki
hanehalklarının nihai tüketim harcamalarında kaydedilen hızlı artış.

Grafik 2. Çeyrekler İtibarıyla Büyüme (%)
Kaynak: TÜİK
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Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları ilk çeyrekte geçen yılın ilk
çeyreğinin yüzde 5,1 üstünde gerçekleşti. Devletin nihai tüketim harcamaları ise 2016 ilk çeyrekte yüzde
10,5 ve 2017 ilk çeyrekte ise yüzde
9,4 artış gösterdi.

/s

İlk çeyrekteki büyümenin, daha önceleri de görüldüğü gibi, ağırlıkla iç
tüketimden kaynaklandığı, yatırımların pek katkı vermediği gözleniyor.
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Grafik 3. Sanayi ve İmalatta Büyüme (%)
Kaynak: TÜİK

Tablo 2. Harcama Yöntemiyle GSYH (Zincirlenmiş Hacim, 2009=100) - Çeyrekler İtibarıyla
2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi

6,2

6,9

3,7

5,4

0,9

4,1

-1,7

5,7

5,1

Devletin Tüketim Harcamaları

-5,2

7,4

0,9

11,6

10,5

14,4

5,6

0,8

9,4

Yatırımlar

3,3

13,4

9,1

10,4

6,6

3,8

0,5

2,0

2,2

Mal ve Hizmet İhracatı

2,5

4,2

4,7

5,2

1,4

-1,9

-9,3

2,3

10,6

Mal ve Hizmet İthalatı

3,8

2,4

0,5

0,4

2,7

7,2

2,1

3,3

0,8

GSYH

3,5

7,2

5,9

7,4

4,5

5,3

-1,3

3,5

5,0

Kaynak: TÜİK

Geniş anlamda sanayi, kriz mevsimi
olan Temmuz-Eylül 2016 döneminde yüzde 0,8 küçülürken özellikle
imalat sanayi daralmış ve küçülme
yüzde 2,6’yı bulmuştu. İmalat, 2016
son çeyrekte yüzde 4,4 büyüme ile
toparlanırken 2017 ilk çeyreğinde de
yüzde 5,3 büyüme ile sürecin lokomotifi rolünü üstlenmiş görünüyor.

Yüzde 5’lik büyümede hanrehalkı
tüketimi 3,1 puan ile ilk sırayı alırken
devletin tüketim harcamaları da 1,3
puan büyümeye katkı verdi. Böylece
5 puanlık büyümenin 4,4 puanı iç tüketimden kaynaklandı. Buna karşılık
yatırım harcamalarının bu 5 puandaki payı 0,6’da kaldı. Bu da büyümenin
yatırımsız gerçekleştiğini gösteriyor.
Bu kuşkusuz sağlıklı bir eğilim değil.
Dahası, ‘büyümenin bu kadar yüksek
olduğu bir dönemde neden makine
ve teçhizat yatırımları yüzde 10 oranında azalmış’ sorusu cevap bekliyor.

YILLIK YÜZDE 3
Büyümeye ilişkin veriler, yılda 4 kez
çeyreklik büyüme şeklinde yayım-
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Tablo 3. Büyümeye Katkı Nereden?
2016-Ç1 (%)

Ç2

Ç3

Ç4

2016

2017 Ç1 (%)

Özel Tüketim

0,6

2,5

-1

3,4

1,4

3,1

Kamu Tüketimi

1,3

1,9

0,7

0,1

1

1,3

Yatırım

1,9

1,2

0,1

0,6

0,9

0,6

Net İhracat

-0,4

-2,2

-2,5

-0,2

-1,3

2,2

İhracat

0,3

-0,4

-2,1

0,5

-0,5

2,4

İthalat

0,7

1,8

0,5

0,7

0,9

0,2

1

1,9

1,5

-0,4

1

2,2

4,5

5,3

-1,3

3,5

2,9

5

Stok Değişimi
GSYH Büyümesi

lanmaktadır. Oranlar çeyrek bazlı
olarak bir önceki yılın çeyreği ile kıyaslanır, yıl bitiminde ise yıllık oran
yine bir önceki yılla karşılaştırılarak
açıklanır. GSYH’de çeyrekler itibarıyla yıllıklandırılmış orana da bakılabilir.

dolar bazlı GSYH’yi de aşağı çekiyor.
Geçen yıl sonunda 857 milyar dolar
olan yıllık GSYH, bu yılın mart ayı
sonunda 840 milyar dolara indi. Bu
yılın ilk çeyreği itibarıyla yıllık GSYH
840 milyar dolara indi. Düşüşün nedeni kurdaki artış. Yılbaşından haziran ortasına kadar olan dönemin
ortalama dolar kuru 3.65. Dolayısıyla
dolar kuru çok aşağılara çekilemediği takdirde dolar bazlı GSYH hızla
azalacak ve kişi başına gelir yeniden
10 bin dolar sınırının altına inecek.
Kişi başına gelir, 2016 için 10 bin 807
dolar olarak hesaplanmıştı.

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü
ama ilk çeyrek itibarıyla son bir yıldaki büyüme hala yüzde 3 ve bu oran
son yedi yılın en düşük düzeyi.
Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla yıllık
büyüme hızı yüzde 3 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, 2011’den bu yana
olan son yedi yılın ilk çeyrek itibarıyla hesaplanan en düşük yıllık büyümesi. 2016 ilk çeyreğindeki yıllık
büyüme yüzde 6.3 düzeyinde oluşmuştu. Yıllıklandırılmış büyüme geçen yıl ikinci çeyrek sonunda yüzde
5.8’e, üçüncü çeyrek sonunda yüzde
3.9’a, dördüncü çeyrek ya da yıl sonunda ise yüzde 2.9’a geriledi.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Büyümenin parıltılı madalyonunun
bir de öteki yüzü var. Ve o yüzde
bazı kırılganlıklar sürerken, bunlara
yenilerinin eklenmeye başladığı
da görülüyor. Örneğin Şubat
2017’de işsizlik oranı yüzde 12,6
Tablo 4. GSYH: Cari TL ve USD ile

Bu yıl ilk çeyrekte geçen yıla göre
yüzde 5 olarak gerçekleşen büyüme
de geçen yılın sonunda yüzde 2.9
olan yıllık büyümeyi, bu yıl ilk çeyrek
itibarıyla ancak yüzde 3’e taşıyabildi.

DOLAR İLE GSYH
Bu arada doların hızla artmış olması

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J(</¶/ 2017

Cari
(Milyar TL)

USD
(Milyar)

$/TL

2016-I

561

190

2,95

II

633

218

2,90

III

662

224

2,96

IV

734

224

3,28

2017-I

642

174

3,69

Dönemler

J
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gerçekleşti. Tüketici fiyatları mayıs
ayında yıllık yüzde 11,7 ve sanayiciüretici fiyatları da yüzde 15,3 olarak
gerçekleşti. Bu konu yakın gündemin en önemli sorunlarından biri
olmayı sürdürecek. İlk çeyrek turizm
gelirleri ise 2016’ya göre bile düşüşü
işaret ediyor.
Kurumlar vergisi indirimleri, prim
destekleri, ÖTV-KDV oranlarının
aşağı çekilmesi, bol kepçe kamu
harcamaları, hepsi uzun vadede
bütçeye yük olacak, kamu maliyesinin dengelerini bozacak, son tahlilde faturayı alt sınıflara yükleyecek
uygulamalardır.
Bir de kriz yangınına boca edilen
suyun, yani Kredi Garanti Fonu’nun
(KGF) akıbetinin ne olacağı sorusu
var. KGF’den desteklenen, çoğu
1-3 yıla kadar ödemesiz, vadesi 10
yıla kadar uzanan Hazine garantili fonların tutarı 180 milyar TL’ye
dayandı. Toplam limit ise 250 milyar TL’ye çıkarıldı. Özellikle kamu
bankaları referandum öncesi bu
kredileri cömertçe dağıttı. Gürültü
ise muhtemelen geri ödeme zamanı
gelince kopacak.
2016 sonundan bu yana bankacılık
sektörünün kredi hacminde 160 milyar TL’lik bir sıçrama yaşandı. Buna
karşın sektörün TL mevduatları,
yüzde 15’e ulaşan yıllık faizler önerilmesine karşın sadece 33 milyar
TL artmış durumda. Bu nedenle
bankacılık kesiminde önemli bir
kaynak sıkıntısı var. Merkez Bankası
devreye sokularak sıkıntı aşılmaya
çalışılıyor. Kaçınılmaz sonucun ise
daha yüksek enflasyon, daha fazla tahsil edilemeyen alacak, kamu
bütçesine daha da büyük yük
olmasından endişe ediliyor. 

DUYURU
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Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2:Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak
rapor ise: Yazarın soyadı,
adının
baş
harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

