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TÜM ÜYELERİMİZİN YENİ YILINI
KUTLUYORUZ
Sayın Üyemiz,

Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar,
29 Aralık 2017
tarihinde yeni
yıl mesajı
yayımlayarak
tüm üyelerimizin
yeni yılını
kutladı.

Bildiğimiz üzere, geride bırakmak üzere olduğumuz 2017 yılında ülkemizde, birçok
olumsuz gelişme yaşandı. Eskiden yaşadığımız yeni bir yıla girme sevincini artık
toplum olarak yaşayamıyoruz. Çünkü yaşamımızı ve geleceğimizi etkileyen bir dizi
önemli sorun ülkemizi sarmış durumdadır.
Cumhuriyetin 94. yılında ülkemiz, halkımız
ve mesleğimiz mühendislik, birçok güçlükle karşı karşıyadır.
Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukukun
üstünlüğüne dair normlar sürekli çiğnenmekte; meslek alanlarımız ve meslek örgütlerimize yönelik saldırılar artmaktadır.
Ülkemizde gerilim ve antidemokratik bir atmosfer hakim olmuştur. Demokrasiye aykırı
Olağanüstü Hal süreklileşmiştir. Laik sosyal
hukuk devleti, parlamenter temsili demokrasi, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı
ilkesi ile basın, ifade, örgütlenme hak ve
özgürlükleri fiilen ortadan kaldırıldı. En son,
geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kanun
hükmünde kararname ile toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik ve adeta iç savaş
hazırlığı anlamına gelecek bir düzenleme
yapıldı.
İlk gününde kınadığımız darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan, binlerce demokrat
mühendis, mimar, şehir plancısı arkadaşımız, liyakat ilkesine ve hukuka aykırı bir şekilde, bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edildi veya açığa alındı.
Diğer yandan gündemden hiç düşmeyen
iş cinayetleri ile çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayetler ile istismarı

meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve
kamusal yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma ve laiklik değerlerinden uzaklaşıldı
ve gericilik hâkim oldu. İşsizlik, yoksulluk,
borçluluk yayıldı.
Özel olarak Odamız, kardeş Odalarımız,
üst birliğimiz TMMOB ve meslektaşlarımız
açısından, meslek alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu
konumumuz zayıflatılmaya çalışılmaktadır.
Ancak bütün olumsuzluklara karşın Odamız
başarılı mesleki çalışmalarını sürdürmüştür.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza
katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İşsizliğin ve meslek dışı alanlarda çalışmanın yayıldığı günümüz koşullarında, meslek
alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek; TMMOB ve Odalarımızın
hiyerarşik vesayet altına alınmasına karşı,
Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe taşımak sorumluluklarımız
arasındadır.
Bu çerçevede siz sayın üyemizi Ocak ayında
yapılacak Şube Genel Kurulları ve seçimlerine katılmaya ve demokrasi şölenine çevirmeye davet ediyoruz.
Oda Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılının
üreten, hakça bölüşen, eşitlikçi, adaletli, demokratik, barış, kardeşlik içindeki bir Türkiye
yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle
yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.
           Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin bu sayısında Oda’dan, Söyleşi, Haber, Etkinlik, Teknoloji Dünyası, İş Güvenliği, Mühendislik Anlatıları bölümleri bulunmaktadır.
Oda’dan bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar’ın tüm
üyelerimizin yeni yılını kutladığı yeni yıl mesajı yer almaktadır. Yeni yıl mesajında cumhuriyet,
laiklik, demokrasi ve hukuk gibi değerlerin sürekli aşındırıldığı, meslek alanlarımızın ve meslek örgütlerimizin itibarsızlaştırılmasına yönelik saldırıların giderek arttığı vurgulanmıştır.
Söyleşi bölümünde, Odamız eski başkanlarından İsmet Rıza Çebi ile ODTÜ “Barakaları”nda
başladığı mühendislik eğitimi, mühendis ve teknikerlerin sendikalaşmasında oynadığı rol,
çalıştığı kurum ve kuruluşlar, Odamızın ve mühendislerin sorunları ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri vb. konular hakkında hazırlanan söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Haber bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu’nun 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu hükümlerine dayanarak mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücretinin
2018 yılı için yeniden belirlediğine dair habere ulaşabilirsiniz.
Etkinlik bölümünde, 13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Enerji Verimliliği
Kongresi ve 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Kurultayı haberleri ve sonuç bildirilerine yer verilmiştir. İlk etkinliğimizin sonuç bildirisinde,
enerji üretiminde uygulanan plansız politikaların terk edilerek enerji kullanımını azaltan,
enerjinin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretilebileceği bir modele geçilmesi gerektiği ve
ikinci etkinliğimizin sonuç bildirisinde ise teknolojinin yalnızca üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılması açısından değil, insan odaklı-toplumsal yarar ile birlikte ele alınması gerektiği
vurgulanmıştır.
Teknoloji Dünyası bölümünde, Laser Focus World dergisinde yer alan “Gelişmiş Paketleme,
Fotonik IC’lerin Evriminin Moore Yasası ile Uyumlu Hale Getirilmesine Nasıl Yardımcı Olmaktadır?” ve Design World dergisinde yayımlanan “2017 Yılı İçerisinde Kaplinlerde Gözlenen
Yönelimler” başlıklı teknik metinlerin çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. İlk metinde, Moore
Yasası’nın daha önceleri ASIC’ler uygulandığı gibi PIC’lere de uygulanmasıyla birlikte geleceğin merkezlerinin 5 G, Nesneler Arası Genel Ağ, zetabayt ekonomilerini destekleyeceği ve
ikinci metinde ise Nesneler Arası Genel Ağ’daki gelişmelerin kaplinlerin (bağlantı elemanlarının) üretimini etkilediği ve özellikle de boyutu küçülen kaplinlerin müşteriler için büyük bir
fayda sağladığı üzerinde durulmuştur.
İş Güvenliği bölümünde, Hikmet Rende’nin “Üniversitelerde Mobbing ve Bunun İş Ortamına Etkisi” başlıklı çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmada, mobbingin ne olduğu, çeşitleri, insan
sağlığı-psikolojisi üzerindeki etkileri ve üniversitelerde mobbing ile ilgili alınan veya alınması
gereken tedbirlerin neler olduğu anlatılmıştır.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Mahmut Kiper’in “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları ve Sümerbank” çalışmasını okuyucularımızla paylaştık. Çalışmada, Cumhuriyet döneminin mottosu olan kalkınmanın ve üretmenin Sümerbank’ta somutlaştığı, Sümerbank’ın
Türkiye’yi dokuyan bir tezgah olmasının ötesinde bir sanayi mektebi olduğu ancak bu tezgahın-mektebin plansız politikalar sonucunda ortadan kaldırıldığı vurgulanmıştır.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Aralık ayı eğitim 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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MİEM

Aralık ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali http://
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Basınçlı Hava Tesisatı

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri
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Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

6-7 Aralık 2017

Mersin Şube

7 Aralık 2017

7-8 Aralık 2017

Konya Şube

8 Aralık 2017

12-13 Aralık 2017

Ankara Şube

14 Aralık 2017

15-16 Aralık 2017

İstanbul Şube

17 Aralık 2017

25-26 Aralık 2017

İzmir Şube

27 Aralık 2017

8-10 Aralık 2017

Mersin Şube

11 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017

Ankara Şube

18 Aralık 2017

7-10 Aralık 2017

Samsun Şube

10 Aralık 2017

11-14 Aralık 2017

Eskişehir Şube

15 Aralık 2017

19-22 Aralık 2017

İzmir Şube

22 Aralık 2017

24-26 Aralık 2017

Ankara Şube

26 Aralık 2017

7-10 Aralık 2017

Kayseri Şube

11 Aralık 2017

11-14 Aralık 2017

Mersin Şube

15 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017

Konya Şube

22 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017

Ankara Şube

22 Aralık 2017

7-10 Aralık 2017

İstanbul Şube

11 Aralık 2017

14-17 Aralık 2017

Eskişehir Şube

18 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017

Mersin Şube

22 Aralık 2017

20-23 Aralık 2017

Kayseri Şube

24 Aralık 2017

23-26 Aralık 2017

Ankara Şube

27 Aralık 2017

2 Aralık 2017

Diyarbakır Şube

6 Aralık 2017

İstanbul Şube

12 Aralık 2017

Bursa Şube

26 Aralık 2017

Kocaeli Şube

4-6 Aralık 2017

Konya Şube

6 Aralık 2017

5-7 Aralık 2017

Antalya Şube

7 Aralık 2017

13-15 Aralık 2017

Bursa Şube

15 Aralık 2017

19-21 Aralık 2017

Bursa Şube

21 Aralık 2017

19-23 Aralık 2017

Ankara Şube

23 Aralık 2017
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LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı)

Mekanik Tesisat

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı

*

1-3 Aralık 2017

İstanbul Şube

3 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017

Mersin Şube

18 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017

Bursa Şube

17 Aralık 2017

20-22 Aralık 2017

İzmir Şube

22 Aralık 2017

25-27 Aralık 2017

Konya Şube

27 Aralık 2017

19-20 Aralık 2017

Antalya Şube

20 Aralık 2017

11-17 Aralık 2017

İzmir Şube

18 Aralık 2017

11-17 Aralık 2017

Kocaeli Şube

18 Aralık 2017

18-24 Aralık 2017

Antalya Şube

25 Aralık 2017

18-24 Aralık 2017

İstanbul Şube

25 Aralık 2017

11-13 Aralık 2017

Konya Şube

13 Aralık 2017

12-14 Aralık 2017

Bursa Şube

14 Aralık 2017

22-24 Aralık 2017

İstanbul Şube

24 Aralık 2017

1-4 Aralık 2017

Trabzon Şube

2-4 Aralık 2017

Ankara Şube

2-5 Aralık 2017

Antalya Şube

2-5 Aralık 2017

Gaziantep Şube

4-7 Aralık 2017

Denizli Şube

4-7 Aralık 2017

Mersin Şube

4-7 Aralık 2017

Kocaeli Şube

4-7 Aralık 2017

Bursa Şube

4-10 Aralık 2017

Kayseri Şube

4-7 Aralık 2017

İzmir Şube

6-10 Aralık 2017

Ankara Şube

6-9 Aralık 2017

Gaziantep Şube

7-10 Aralık 2017

Adana Şube

7-10 Aralık 2017

Denizli Şube

7-10 Aralık 2017

Mersin Şube

7-10 Aralık 2017

Adana Şube

7-10 Aralık 2017

Diyarbakır Şube

8-10 Aralık 2017

Ankara Şube

22-24 Aralık 2017

Mersin Şube

25 Aralık 2017

27-29 Aralık 2017

Zonguldak Şube

30 Aralık 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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SÖYLEŞİ

İSMET RIZA ÇEBİ:
“ÖRGÜTSÜZ TOPLUM İLERLEYEMEZ…”
Hülya Aydın *

Makina Mühendisi
İsmet Rıza
Çebi ile ODTÜ
barakalarında
başlayan
mühendislik eğitimi,
hepsi birer okuldu
dediği KİT’lerde
başlayan meslek
hayatı, mühendis
örgütlenmesinin
mihenk taşlarından
TEKSEN-TÜTED
mücadelesi, uzun
yıllar yaptığı Oda
başkanlığı ve
TMMOB yöneticiliği
üzerine sohbet
ettik…
*

Biraz kendinizden bahseder
misiniz?
1943’te Gümüşhane’de doğdum. Aslen Trabzon Sürmeneliyiz ve Dedem
Sürmene’de Cumhuriyetin ilk Belediye Başkanlığını yapmıştı. Sol tandanslı CHP’li bir aile geleneğimiz var,
dolayısıyla siyaset hayatımızda hep
vardı. Doğduğum gün İsmet İnönü
Gümüşhane’ye gelmiş ve o yüzden

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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ilk adımı İsmet koymuşlar. Babam
hâkimdi, onun görev yerleri nedeniyle çok çeşitli şehirlerde bulunduk.
Rize’de ilkokula başladım. 1954’te babam CHP milletvekili adayı oldu, kazanamayınca Adnan Menderes bizi
Safranbolu’ya sürdü. İyi ki de sürmüş,
çok sevdik Safranbolu’yu. İlkokul
dördüncü sınıftan ortaokulun sonuna kadar orada okudum. Ama orada
lise yoktu ve Kabataş Erkek Lisesi’ne

11

İlkokul yılları , Rize (1952)

yazılarak İstanbul’a gittim. Kabataş
Lisesi’nin olanakları o dönem çok kısıtlıydı, hiçbir konforu yoktu, kömür
sobasıyla ısınıyorduk mesela. Ama
muhteşem bir okuldu. Her şeyden
önce çok disiplinliydi. Türkiye’nin her
yerinden gelmiş insanlarla birlikte,
İstanbul’un zengin ailelerinden de
çok sayıda arkadaşımız vardı. Efsane
hocalarımız oldu ve bu hocalar bizi
sadece eğitmediler, aynı zamanda
biçimlendirdiler de. Mesela “Baba
Aziz” derdik, rahmetli Aziz Taner tarih
hocamızdı. Gerçek bir efsaneydi, tarihi sadece anlatmaz yaşatır ve analiz etmemizi sağlardı. Tarih dersinde
arkeoloji ve gerçek tarihi anlatır,
bizi müzelere götürüp dersi oralarda anlatırdı. Müfredata hiç bağımlı
değildi, sözlüde kendi anlattıklarını
sorardı sadece. Rahmetli Lütfü Oran
matematik hocamızdı, yalnızca birinci sınıflara ders verirdi. Çok sert bir
hocaydı ama matematiği hepimize
o sevdirdi ve öğretti. Tabii okulda
derslerimize çalışırken, bir yandan
siyasetle ilgilenmeye başladık. Kıran
kırana geçen okul öğrenci temsilciliği seçimleri yapıyorduk. Temsilciler
de gelenek olarak hep son sınıftan
seçiliyordu, ben son sene ayrılmak

Ortaokul yılları , Safranbolu

zorunda kaldığım için hiç seçilemedim. Buna hep üzülmüşümdür. 27
Mayıs 1960 ihtilalinden sonra babamın sürgünlüğü sona erdi ve kardeşlerimin okul durumunu çözmek için
Ankara’ya atanmasını istedi. Ben de
Kabataş Lisesi’nden son sınıfta ayrılmak zorunda kaldım. Böylece liseyi
Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladım.

Mühendis olmaya nasıl karar
verdiniz?
Kabataş Lisesi’nde okurken, oranın
yurdunda kalan ve etütte derslerimizde bize yardım eden İTÜ Makina
Mühendisliği'nde okuyan bir ağabeyimiz vardı. Çok iyi bir insandı,
makina mühendisliğini, İTÜ’yü bize
o anlattı ve ondan çok etkilenerek
makina mühendisi olmaya karar verdim. Öncesinde de mühendisliğe ilgim vardı zaten. Ama onun etkisiyle
makina mühendisliğine ve İTÜ’ye karar verdim. İTÜ, dönemin en iyi mühendislik okuluydu ve kendi özel sınavını yapıyordu. Sınavlarına girdim
ama ilk yıl kazanamadım. O yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde
matematik bölümünü kazandım ve
okumaya başladım. ODTÜ ise İngiliz-

Safranbolu (en sağdaki)

Anne ve babası (Remziye-Ahmet Salih Çebi)
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Kabataş Lisesi (ortada beyaz atkılı olan)

Kabataş Lisesi yemekhanesinde (ortada)

ceyi az da olsa bilmeyenleri sınavına
almıyordu, o yüzden oranın sınavına girememiştim o yıl. Çünkü lisede
yabancı dilim Fransızcaydı ve tek
kelime İngilizce bilmiyordum. Matematik bölümünde birinci sınıfı okurken, dönemin ODTÜ Rektörü Kemal
Kurdaş, İngilizceyi hiç bilmeyenler
de ODTÜ sınavlarına girebilir diye bir
karar çıkararak, üniversiteyi Anadolu
çocuklarına açtı. Benim mühendislik sevdam sürüyordu, bu karardan
sonra ailemin de yönlendirmesiyle
tekrar sınava girdim ve 1962 yılın-

da ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünü kazandım. Sonra meşhur
ODTÜ barakalarında hazırlık sınıfına
başladım. Benim girdiğim yıl ODTÜ,
Kızılay’daki ilk yerinden şu anki
kampüse yeni taşınıyordu ve inşaat
sürüyordu. Bizi yerleşkede eğitime
başlattılar ama inşaat tam bitmediği
için orada kurulan barakalarda ders
görüyorduk. Barakalarda eğitime
başlayan ilk sınıflardık. Hazırlığı barakalarda geçirdik, sonra yeni binalara geçtik. İkinci yıl termodinamik
dersine eğilim duyma başladım, bu
yüzden devam edip okulda kalmaya ve akademisyen olmaya karar
vermiştim. İyi bir termodinamikçi
olacağımdan şüphem yoktu. Ama
akademisyenlik yapacaksanız çok
zaman ayırmanız ve çok iyi yapmanız gerekir diye düşündüm. Siyaset
yapmaktan geri kalamayacağımı da
görünce bunun mümkün olamayacağını gördüm ve bu sevdamdan
kısa sürede vazgeçtim. Bizim zamanımızda okulda branş yoktu. Aldığınız derslere göre ısıcı veya mekanikçi diye ayrışıyordunuz. Ben daha
çok mekanikçiydim. Akademisyen
olmaktan vazgeçince endüstride bir
şeyler yaparım diye düşünüyordum.
Ama sonra daha çok mekaniğe ilgi
duymaya başladım ve okulu bitirin-

Lise yıllarında arkadaşlarıyla
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ce hidromekanik bölümünde master
yapmaya başladım. Master derslerini
bitirdim ama teze devam etmedim.
Türkiye’nin hızla endüstrileştiği ve
az mühendisin olduğu zamanlardı.
Dolayısıyla işinizi yapacağınız çok
yer vardı. Yüksek mühendis olmuşsun veya mühendis olmuşsun kimse
bakmıyordu. Ama bugün olsa yüksek lisansı mutlaka tamamlardım.

1962’den 1968’e
kadar benim
bulunduğum dönem,
müthiş bir dönemdi.
Unutulmaz birçok
anıdan sonra, siyaset
işleri dolayısıyla
bir sömestir de
uzatarak, 1968 yılında
okulu bitirdim ve
makina mühendisi
oldum. O dönemi
yaşayan arkadaşlarla
aramızda, “Öyle bir
dönem ODTÜ’ye bir
daha gelmez.” diye
espri yaparız. Ama
belli olmaz tabii, orası
ODTÜ…
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Master derslerini
bitirdim ama teze
devam etmedim.
Türkiye’nin hızla
endüstrileştiği ve
az mühendisin
olduğu zamanlardı.
Dolayısıyla işinizi
yapacağınız çok
yer vardı. Yüksek
mühendis olmuşsun
veya mühendis
olmuşsun kimse
bakmıyordu. Ama
bugün olsa yüksek
lisansı mutlaka
tamamlardım

ODTÜ Hazırlık Sınıfı (1962)

ODTÜ I. Sınıf 1963 (Millet Yapar Kampanyası)

Anadolu çocuklarının girmesi,
ODTÜ’nün atmosferini nasıl etkiledi sizce?
27 Mayıs ihtilalinin etkileri sürüyordu
ve ortam her yerde olduğu gibi okulda da gergindi. ODTÜ ise bizim gibi
çocukların girmesiyle farklı kültürlerin çakıştığı bir yer olmuştu iyice. Kolejliler ve Anadolu çocukları bir araya geldik, bu karmaşıklık orada bizi
yoğurdu. Çok okuyan çocuklardık o
dönem. Öğrendiklerimizi paylaşıp
tartışarak, birbirimizin gelişmesine
katkı sağladık. Bir tarafta balo ya-

panlar, bir tarafta baloya karşı olanlar vardı. ODTÜ’de sol gelenek böyle
başladı denir. Ama asıl olarak sorgulayıcı eğitimin katkısı olmuştur sol
geleneğin orada yerleşmesine. Çünkü ülkenin her yerinden iyi yetişmiş,
zeki çocukları bir araya toplanmıştık.
Kaliteli ve sorgulayıcı eğitimin varacağı nokta budur. Burada da müthiş
hocalarımız oldu. Soran, sorgulayan,
araştıran ve beğenmediğini değiştirmek isteyen cesur insanlar yetiştirdi
ODTÜ. Tiyatro ve Türk halk bilimleri
gibi çeşitli kulüplerde faaliyet yapan
Osman Aybers, Kurthan Fişek, Vahap

Erdoğdu gibi çok değerli ağabeylerimiz, Türkiye’deki ilk sosyalist fikir
kulübünü orada kurdular. Ben de o
kulübe üye oldum ve sosyalizmle
ilk tanışmam ODTÜ’de oldu böylece. Fikir Kulübü ayrı bir okul oldu
bana. Sol yayınlar yoktu daha, TİP
henüz kurulmamıştı ve dolayısıyla
bilgi edinmek için fazla olanağımız
yoktu. Ama taşıyıcı arkadaşlarımız
vardı. Bunlardan biri mesela, Fikir
Kulübü’nde tanıştığım ve sonradan
yakın dostum olan, hiçbir zaman da
unutamadığım Sinan Cemgil’dir. Bir
de ben o sıra Bahçelievler’de oturuyordum. Orada kurulan pazar yerinin
köşesinde olduğu için, adı da Köşe
olan toplandığımız bir mekân vardı.
Uğur Mumcu’lar gibi Ankara’nın çok
iyi yetişmiş kültürlü insanları, hep
oraya gelirdi. Biz de oraya çok giderdik. Sol içi tartışmaların henüz fikir
düzeyinde olduğu ve keskin uçlu
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Fikir Kulübü ayrı bir
okuldu. Sol yayınlar
yoktu daha, TİP
henüz kurulmamıştı
ve dolayısıyla bilgi
edinmek için olanağımız
yoktu. Ama taşıyıcı
arkadaşlarımız vardı,
mesela bunlardan
biri Fikir Kulübü’nde
tanıştığım ve sonradan
yakın dostum olan,
hiçbir zamanda
unutamadığım Sinan
Cemgil’dir

İstanbul Saraçhane'de

tartışmaların başlamadığı bir ortamdı ve orası da bana çok şey kattı.

versitenin resmi olarak tanıdığı ve
seçimleri herkesin oyuyla yapılan ve
tüm öğrencileri temsil eden Öğrenci
Birliği’miz vardı. Pasoyu da buradan
alırdık. Öğrenci Birliği seçimlerinde
bizim desteğimizle seçilen Muammer Sosyal başkandı. Okulda da
Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinden
yabancı öğrencilerin yanı sıra İranlı
ve Şah’ın zulmünden kaçan öğrenciler vardı. İkinci sınıfın açılış töreninde birlik başkanımız Muammer
Ağabey, İran Şahı ile ilgili çok ağır bir
konuşma yaptı ve bu ülkeler arasında diplomatik bir sorun haline geldi.
Böyle olunca, artık ODTÜ siyaset yapan bir yer olarak anılmaya başladı
ve ODTÜ’nün meşhur geleneği aslında orada filizlendi. 1962’den 1968’e
kadar benim bulunduğum dönem,
müthiş bir dönemdi. Unutulmaz birçok anıdan sonra, siyaset işleri dolayısıyla bir sömestir de uzatarak, 1968
yılında okulu bitirdim ve makina
mühendisi oldum. O dönemi yaşayan arkadaşlarla aramızda, “Öyle bir
dönem ODTÜ’ye bir daha gelmez.”
diye espri yaparız. Ama belli olmaz
tabii, orası ODTÜ…

O dönem kulüplerin yanı sıra
öğrenci dernekleri de var galiba
ODTÜ’de?
Evet, kulüplerimiz vardı, bir de hemen her fakültenin kendi öğrenci
derneği vardı. Makina Bölümü dernek başkanı karşıt görüşlü Hür Düşünce Kulübü Derneği’nden hala
arkadaşım olan Haluk Sevel’di. Ben
dördüncü sınıfta seçimde onu yendim ve başkan oldum. Bir de üni-

Bugün staj konusu
çok hafife alınıyor.
Bizim zamanımız
da ODTÜ’de stajdan
çakarsan mezun
olamıyordun. Şimdi
çok eksik yapılıyor ya
da doğru yapılmıyor.
Mesleğin önemli
sıkıntılarından birisi
de budur bence
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Makina Mühendisliği yapmaya
ilk olarak nerede başladınız?
Mesleğin çok çeşitli alanlarında
çalışma yaptım hayatım boyunca.
ODTÜ’de master yaparken bir yandan da 1968 yılında Devlet Karayolları Planlama Bölümü’nde çalışmaya
başladım. Normalde Karayolları’nda
işe başladığınız zaman 6 ay kursiyer
olunurdu mutlaka. Bizi İngilizce biliyoruz diye, kursa göndermeyip merkezde tuttular. Mesleğe başlarken o
zevki tadamadım diye hep üzülmüşümdür. Çünkü mühendislikte okul
sonrası eğitim çok önemlidir. Ama
okulda güzel stajlar yaptık. 70’şer
günden iki kez staj yapmak zorunluydu ve biz çok ciddi uzun stajlar
yapardık. Hatta bizde staj nedeniyle
sınıfta kalanlar bile oluyordu, o kadar ciddiyetle yapılırdı. Bunlar çok
şey katmıştır bizim mesleği öğrenmemizde. Ben ilk stajımı İstanbul
Taşkızak Tersanesi’nde, ikincisini de
SEKA’da yaptım. Bu ikisinden de insan yönetiminden mühendisliğe
kadar birçok şey öğrendim. Sonradan ikinci staj yaptığım yere genel
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Oda'da bir toplantı (1974)

müdür oldum. Bugün staj konusu
çok hafife alınıyor. Bizim zamanımız
da ODTÜ’de stajdan çakarsan mezun olamıyordun. Şimdi çok eksik
yapılıyor ya da doğru yapılmıyor.
Mesleğin önemli sıkıntılarından birisi de budur bence. Karayolları’nda
bir seneyi doldurmadan, bir sınıf arkadaşım aracılığıyla Ankara’da, yine
İller Bankası’nın yan kuruluşu ve evime de çok yakın olan Simel şirketine geçtim. O zaman Karayolları'nda
mühendisler 10195 sayılı kararnameye göre çalışıyordu. Yani bugün
olmayan bir statüyle, yevmiyeli olarak çalışıyor ve çok iyi bir ücret alıyorduk. Simel’de de aynı statüde çalıştım aslında. Ama oranın sekiz liralık
bir taşra zammı vardı. Hem o zammı
alacağım diye hem de arkadaşımın etkisiyle Simel’e geçtim. Fakat
Karayolları'nda Planlama Müdürlüğü
emrinde çalışırken, sıkça makina ihaleleri yapılıyordu ve dosyalar hazırlıyorduk. Amerikalı bir müşavir vardı,
sürekli, “Bu dosya olmamış düzelt,
şu kelimeyi değiştir.” falan diye bizi
uğraştırıyordu. Sonradan anladım
ki aslında orası da bir okuldu ve bize

çok şey öğretilmiş orada. Oda’ya çok
emeği geçmiş değerli abilerimiz de
vardı. Odamızın yönetiminin o dönem bizim sol gruba geçmesi de
Karayolları'ndaki o arkadaşlarımızın
emeği ile olmuştur.

Oda ile ilk tanışmanız nasıl oldu?
Öğrenciliğimde Oda ile temasım
vardı ama azdı. Mühendis olarak çalışabilmek için Oda’ya kayıt zorunluluğu vardı. Ama daha işe girmeden, okulu bitirdiğimin ertesi günü
Oda’ya kaydoldum. Oda içinde sol
kanadın, o zamanki sağcı yönetime
karşı mücadelesi bizden önce başlamıştı. Üniversitede benim devre
arkadaşım olan Mimar Akın Atauz,
ağabeyi Makina Mühendisi Tamer
Atauz’dan bahsetti. Tamer Ağabey,
o zaman çok fazla makina mühendisi çalıştıran ve yeri de Sıhhiye’de
olan Alarko’nun bölge müdürüydü.
Ben gittim onunla tanıştım ve orada beraber başladık. Münir Cerit’in
Güvenpark’ta inşaat mühendisi bir
ağabeyimizle ortak bir bürosu vardı, o bürodan bahsetti. Hem İnşaat

Mühendisleri Odası hem de kendi
Odamız için sol adına nasıl örgütlenme çalışmaları yapıldığını ve ağabeylerimizin çabasını anlattı. Sonra
da bana “Sen şimdi takımını topla
onlara git.” dedi. Ben de arkadaşlarla
gittim ve Münir Abi ile ve diğer arkadaşlarla tanıştım. Gerçekten Münir
Abi’nin bürosunda ciddi bir örgütlenme faaliyeti yapılıyordu. Bize de
anlattılar, hatta bir defter tutuşturdular elime, bizden olacak kişilere
dair. Ben bir taraftan Ankara’daki
arkadaşları örgütlüyordum. Aynı zamanda İstanbul’a gidip gelerek oradaki grupla teması sağlıyordum. İlk
bağı Yavuz Bayülken’le kurmuştum.
Derken Odacılık hayatımız başladı. O çalışmanın sonucunda Odanın 1969 yılı Genel Kurulu'nda biz
ilk defa kendi listemizden iki tane
yönetim kurulu üyesi seçtirdik. Biri
daha önceden de Oda yönetiminde
olan Atalay Yıldız, diğeri de benim liseden sınıf arkadaşım Ahmet Özalp.
Tam sınırlama anlamında sol ilk defa
yönetime girdi. Ama bundan sonra
uzun zaman hiç kimseyi yönetime
sokamadık. Bu arada, bu dönem
ODTÜ’den arkadaşım Ayşe Acarbay,
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1972’de askerliği bitirip Ankara’ya
geldim. Yine Münir Cerit’in bürosunda çalışmaya başladım ve arkadaşlarla tekrar faaliyetlere başladık.

Darbeden kısa süre önce teknik
elemanların örgütlenme tarihinde önemli bir yeri olan ve sizin
de içinde aktif olarak yer aldığınız TEKSEN kuruluyor. Darbeyle
birlikte TEKSEN kapatılınca da
hızla TÜTED’i kuruyorsunuz, bu
süreci ve faaliyetlerinizi anlatır
mısınız?
Ben Oda çalışmalarına katıldığımda
teknik elemanların özlük ve çalışma
koşullarına olan itirazları yükselmeye
başlamıştı. Mühendisler, teknikerler
gibi tüm teknik elemanları bir araya
getiren ve hak arayışını örgütleyen
bir örgüte gereksinme vardı.12 Şubat 1970’de İstanbul’da birçok odanın ve teknik eleman kuruluşunun
katılımıyla Türkiye Teknik Elemanlar
Sendikası (TEKSEN) kuruldu. Teknik
elemanların örgütlü bir savaşımı da
TEKSEN’dir aslında. İlk başkanımız

ben ve Hamdi Ercan Oda’nın yayın
kurulunda çalıştık ve Oda'nın ilk düzenli yayınlarını çıkarmaya başladık.
Oda bülteni o zaman gazete formatındaydı, Mühendis Makina dergisi, teknik yayınlar ve kitap yayınları
çıkardık birlikte. Bizden sonra da o
geleneği, yönetimi kim aldıysa devam ettirdi. Oda'ya önemli bir miras
bıraktık aslında ve yayın kurulundaki
çalışmalarım askerliğe kadar devam
etti. Bu arada Süleyman Demirel,
personel kanununu çıkardı ve bizim
ücretlerimizde önemli bir azalma
oldu. Münir Ağabey, "Gel benimle
çalış.” dedi ve onun bürosunda çalışmaya başladım. Zaten o ara projeciliğe ilgi duymaya başlamıştım, benim
için iyi oldu. Ama 12 Mart darbesi
öncesiydi ve siyasi ortam çok karışıktı. Ne olacağı belirsiz bir ortam
oluşunca, bir arkadaşımla birlikte askere gitmeye karar vermiştik. 1 Nisan
1971’de başladım askerliğe. Önce 6
ay İstanbul’da yedek subay okulunda eğitim dönemi, sonra da bir sene
Diyarbakır’da Hava Kuvvetleri’nde
İnşaat Emlak Dairesi’nde mühendis asteğmen olarak görev yaptım.
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Darbe sonrası aynı
çevre tarafından
Türkiye Teknik
Elemanlar Derneği
(TÜTED) kuruldu.
Böylece teknik
eleman hareketini
tekrar başlattık.
TÜTED bir anlamda
TEKSEN’in devamıdır.
Sendika kurma hakkı
elimizden alındığı için
bu sefer aynı amaçla
dernek şeklinde
örgütlendik
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Mimar Niyazi Duranay’dı. TEKSEN kurulur kurulmaz birçok başarılı eylem
yaptık. Çok hızlı bir şekilde örgütlendik. Ben de Ankara’daki arkadaşlarla
birlikte bu çalışmaların içinde bulundum. Ama ne yazık ki sendikamızın
ömrü çok kısa oldu. Çünkü 12 Mart
1971 darbesinden hemen sonra kapatıldı, yöneticileri tutuklandı ve örgütümüz tamamen dağıtıldı. Türkiye
çalkantılar içindeydi ve Oda içinde
de bizim arkadaşların faaliyetleri
çok etkili olamamıştı o sıra. Ancak
darbe çok sert vurmasına rağmen
bizi tamamen dağıtamamıştı. Darbe
sonrası aynı çevre tarafından Türkiye
Teknik Elemanlar Derneği (TÜTED)
kuruldu. Böylece teknik eleman hareketini tekrar başlattık. TÜTED bir
anlamda TEKSEN’in devamıdır. Sendika kurma hakkı elimizden alındığı için bu sefer aynı amaçla dernek
şeklinde örgütlendik. TÜTED’in kuruluşunda aynı büroda birlikte çalıştığımız İlhan Baysal başkan, Osman
Aybers’te ikinci başkan oldu. Benim
Teoman Öztürk ile ve başka Odalardan bir sürü ağabey ile ilk tanışmam
oradadır. İlhan Abi’yi ne yazık ki çok
erken kaybettik ve ondan sonra Aykut Göker başkan oldu ve 12 Eylül
1980 darbesinde kapatılıncaya kadar
da sürdürdü bu görevi. Ben TÜTED
yönetim kurulundaydım, ama sonra
bağlı olduğum parti, beni daha çok
Oda’da görev yapmaya yönlendirdi ve tamamen Oda çalışmalarına
yoğunlaştım.1974’te Ertuğrul Amasyalı ağabeyimiz Ego Genel Müdürü
oldu ve adam lazım diye bizim gruptan birçok arkadaşımızı EGO’ya topladı. Proje işleri de çok iyi gitmiyordu
bizim büroda, bende gittim ve böylece EGO maceram başlamış oldu. O
dönem 1974 Oda seçimlerini almaya
çok uğraştık ama alamadık. Bizim
ekipten Aykut Göker ve ben yöne-
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time girdik ve Ali Dinçer’de başkan
oldu. Önce iki muhaliftik, sonra onların listesinden İlhami Kılıçoğlu adlı
bir arkadaş bize katıldı ve biz o dönemi Oda’da Ali Dinçer’e muhalefet
ederek sürdürdük. 1975’teki seçimlerde çok uyanık davrandık ve çok iyi
taktikler geliştirdik, sonrada komple kazandık seçimi. Sol o seçimden
sonra hiçbir zaman Oda'yı bırakmadı. Ama o dönem şekillendirdiğimiz
çizgi, ne şubelerde ne merkezde az
çok farlılıklar olsa da hiçbir zaman
değişmedi. Hakkını yememek lazım,
bizden sonra yönetimlerde görev
alan sosyal demokrat arkadaşlarda,
aynı şekilde sürdürdüler ve bu geleneği bozmadılar.

Peki, Oda seçimini kazanmak
için çok uğraştığınızı belirttiniz.
Biraz açar mısınız, neler yaptınız?
Biz ekip olarak Oda yönetimin demokrat bir yapıya kavuşmasını çok
istiyorduk. Bu yüzden seçimi kazanmak için cidden çok uğraştık.
Oda'nın mevcut seçim sistemi bizi
çok zorluyordu ve değişmesi gerektiğini düşünüyorduk. O sistemde
herkes oy kullanabiliyordu. Daha
çok Ankara’dakiler oy kullandığı için
de Ankara etkili oluyordu. Biz bu
sistemle bir türlü seçim kazanamıyorduk. Bunun için tüzük değişikliği
öneriyorduk ama mevcut yönetimler buna sıcak bakmıyordu. Biz de
sağlam bir plan yaptık ve çok sıkı
hazırlandık. Daha önceden zaten
İstanbul Şube’yi kazanmıştık, sonra
Ankara’da ve İzmir’de de önemli bir
güç oluşturmuştuk. Sonra seçimi
kazandığımız genel kuruldan önceki bir genel kurulda taktik gereği
konuşmak için hepimiz söz aldık ve
çok uzun, hatta saatler süren ko-

O dönem
şekillendirdiğimiz
çizgi, az çok farlılıklar
olsa da ne şubelerde
ne de merkezde hiçbir
zaman değişmedi.
Hakkını yememek
lazım, bizden sonra
yönetimlerde görev
alan sosyal demokrat
arkadaşlarda, aynı
şekilde sürdürdüler
ve bu geleneği
bozmadılar
nuşmalar yaptık. Üyelerin epey bir
bölümü oldukça yaşlıydı. Bizim konuşmalarımız gece geç saatlere kadar uzayınca yoruldular, en sonunda
artık önemli bir şey olmaz herhalde
diye düşündüler ve çoğu kalkıp gitti. Planladığımız gibi oldu her şey,
amacımız onların gitmesiydi zaten.
Onlar gidince istediğimiz tüzük değişikliğini oylattık ve kabul edildi.
Bu, şubelerden gelen delegelerin
oylarıyla yapılan seçim sistemidir
ve şu anda da Oda’da mevcut olan

seçim sistemidir. Bu değişiklikle Genel Merkez'de seçim kazanmamız
kolaylaştı ve 1975’de seçimi nihayet
biz kazandık. Ben de Oda başkan vekili oldum ve aynı zamanda TMMOB
yönetim kurulunda ikinci başkan
olarak görev yaptım.

TMMOB’de 1965’ten sonra bazı
Odalar uzun süre temsil edilemedi. Bu Odalar 1973’te Teoman Öztürk’ün başkan oluşuyla
birlikte yeniden birliğe katıldılar. Biraz anlatır mısınız, neler
yaşandı o dönem?
1954'te kurulan TMMOB’de 1961 yılından itibaren dağılma rüzgârları
esiyordu. Çok değişik nedenlerle bazı
odalar TMMOB’den ayrılıp bağımsız
çalışmaya başlamışlardı. Ben Oda
çalışmalarına katıldığımda MMO,
EMO, İMO, GMO, Kimya ve Orman
TMMOB genel kuruluna katılmıyor
ve altılar diye kendi aralarında kurdukları bir koordinasyon kurulu ile iş
birliği yapıyorlardı. Ben de bu komisyonda Makina Mühendisleri Odası’nı
temsilen bulundum. Yetmişli yıllara
gelince odalarda ilerici gruplar yönetimlere gelmeye başladı. Bizler bu
ayrılığın doğru olmadığını örgütsel
bütünlüğün sağlanması gerektiğini
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ye Başkanı oldu ve ben hala EGO’da
çalışıyordum. Tabii bizim ekip anlaşamadık onunla, işten atılma noktasına kadar geldik, beni atmadı. Zaten
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu
Uzmanı olarak TBMM’ye çağrılmıştım. Memuriyet özlük haklarım belediyede sürmekteydi ama fiilen
Meclis'te Lockheed Yolsuzluğunu
Araştırma Komisyonu’nda çalışıyordum. Lockheed, bütün dünyada büyük etkileri olan, hatta kralları bile
yerinden eden bir soruşturmadır.
Bir tek Türkiye’de o soruşturmadan
sonuç alınamamıştır. Onunda sorumlusu dönemin siyasileridir. Gerçi
Türkiye’de her dönem üstü kapatılmıştır bu tür soruşturmaların. Halen
de öyledir, hatta tamamlamak bir
yana, artık soruşturma bile yapılamamaktadır. İşte ben o komisyonda
çalışmaya başladım. Lockheed tüm
dünyaya ve Türkiye’ye de savaş uçağı satan bir Amerikan şirketiydi. Ama
uçakları satarken rüşvet dağıtıyordu
ve bu haksız rekabete sebep olduğu
için Amerikan Hükümeti tüm dünyada soruşturma başlatmıştı. Türkiye’de
de bu konuda verilen bir önergenin

savunmaya başladık. Teoman Öztürk
o zaman Mimarlar Odası yönetim
kurulunda idi. Onunda yoğun çabaları ile Genel Sekreterin çantası ve bir
daktilodan ibaret olan TMMOB’de yeniden birleşilme kararı alındı. Yoğun
emek verilerek yeniden bu bütünlüğün sağlanması hepimizi mutlu etti.
1973 Genel Kurulu'nda oluşan bütün
odaların katıldığı yönetim kurulunda
Teoman Öztürk TMMOB Başkanı seçildi. TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü tam olarak sağlandı.1975 yılında
MMO yönetimini biz kazanınca, ben
de TMMOB yönetimine girdim ve
İkinci başkan olarak Teoman Öztürk
ile çalışmaya başladım. İki dönem bu
görevi üstlendim ve örgütün gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştım.

Bir dönem TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu uzmanı olarak çalıştınız. O dönem bu
komisyonlardan çıkan sonuçlar
mevcut iktidarlar tarafından değerlendiriliyor muydu?
Oda'da birlikte yönetimdeyken kendisine sürekli muhalefet ettiğim Ali
Dinçer, 1977 yılında Ankara Beledi-

MMO İzmir Şube'de bir toplantı (1975)
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Lockheed ile
birlikte diğerlerini
de soruşturduk,
sonuçlara ulaştık ve
raporlar yazdık, ancak
hiçbirinin sonuçları
olmadı. Türkiye’nin
çok önemli
sorunlarından biridir
bu, siyasi otorite
kendisine yaklaştığını
gördüğü anda her
şeyi keser
araştırılması için bir komisyon kurulmuştu TBMM'de. Komisyon başkanı Tekirdağ Milletvekili Yılmaz
Alpaslan'dı. Bu konuda maliyecilerin,
mühendislerin vs. toplandığı bir uzman heyeti oluşturulmuştu ve ben
de makina mühendisi olarak orada
görevlendirildim. Çok önemli bir iştir aslında. Lockheed’in satın alma
komisyonu başkanı Mehmet Harputlu diye bir korgeneral vardı. Sonradan Türk Hava Kuvvetleri komutanı

19
kilde uygulanmadı. Diğer planlar da
uygulanamadı, çeşitli sapmalar oldu
falan ama en azından plan olarak bazısı uygulandı. 4. Kalkınma Planı, sadece resmi dokümanlarda adı olan
ama uygulamaya geçme anında tamamen yok sayılan bir plan oldu. Biz
halkçı bir plan hazırladık esas olarak
ve Özal gibi neo liberal politikalara
geçiş projesinin baş aktörünün uygulamaması normal elbette. Ama
başlangıçta Ecevit’e teslim ettiğimiz
programında uygulanmaya çekinilmesi beni hep üzmüştür. Tabii hangi
nedenle çekinilmiştir ya da uygulamamakla kötü mü edildi gibi eleştiriler de yapılabilir elbette.

Oda'nın bir yurtdışı gezisinde arkadaşlarıyla, 1976 (en soldaki)

olan, o dönem ise Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'nda görevli İhsan Göksaran, “Bu uçakları mutlaka almamız
lazım.” diyerek komisyonu ikna etmeye çalışıyordu. Mehmet Harputlu’nun
orada dönen işlerden hiç haberi yok,
bir vatansever olarak savaş uçaklarının alınmasına ikna oluyor, imzayı
atıyor ve uçaklar alınıyordu. Lockheed Şirketi'nin Türkiye temsilcisi de
Nezihi Dural adında bir işadamıydı.
Bu işadamının adının dâhil olmasıyla
soruşturma aksamaya başladı. Sonra
ülkede koalisyon değişikliği oldu ve
komisyonumuzun adı Yolsuzlukları
Araştırma Komisyonu’na dönüştürüldü. Bir yığın başka yolsuzluk soruşturması daha geldi. Lockheed ile
birlikte diğerlerini de soruşturduk,
sonuçlara ulaştık ve raporlar yazdık,
ancak hiçbirinin sonuçları olmadı.
Türkiye’nin çok önemli sorunlarından biridir bu, siyasi otorite kendisine yaklaştığını gördüğü an da her
şeyi keser. Yani bugünün sorunu
değil sadece. Tabii bu benim için
memurluğumdan kaynaklı ve normal mesleğimin dışında gelişen,
önemli bir deneyim olarak kaldı. Bu

arada EGO’dan ayrılıp 1979’da Devlet
Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevlendirildim ve 4. Kalkınma
Planı’nın hazırlanmasında çalışmaya
başladım.

Uygulanmaya koyuldu mu hazırladığınız kalkınma planı?
Uygulamaya korktular o planı. Tam
Demirel’in Ecevit’i “Bizi 70 cent’e
muhtaç ettiler." diye eleştirdiği dönemdir o dönem. Gerçekten de öyleydi, ciddi bir ekonomik buhran
vardı, yağ yok, su yok, hiçbir şey yoktu. Biz de görevimiz gereği DPT’de
günde 16 saat çalışarak krizden çıkmak için kısa program hazırlıyorduk.
Türkiye’nin ilk metalürji mühendislerinden rahmetli Selahattin Şanbaşoğlu da bizimle beraber 16 saat
çalışıyordu. Çok şey öğrendik ondan,
hep sevgiyle ve saygı ile anarım. Biz
ekip olarak programı hazırladık ve
Ecevit’e teslim ettik. Ama uygulanmadı programımız. Sonra da hükümet değişti ve Süleyman Demirel
Turgut Özal’ı getirdi ve o gelir gelmez 4. Kalkınma Planı tümden rafa
kaldırıldı ve ondan sonra hiçbir şe-

Tekrar Oda’ya dönelim. Yönetiminde yer aldığınız ilk üç dönemde, Oda’da yaptığınız çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Nasıl bir yapı devraldınız, sizler
neler yaptınız?
Ben 1974’te Oda yönetim kurulu
üyesi oldum, 1975 yılında başkan
vekilliği yaptım, 1976 yılında da yönetim kurulu başkanı idim. Görüş
ayrılıklarına rağmen hakkını teslim
etmek lazım ki, Oda’da mesleki faaliyetler açısından bizim sağdan
devraldığımız sağlam bir yapı vardı.
Onlar da çok güzel teknik yayınlar
çıkarmışlardı, teknik kongreler yapmışlardı. Biz devraldığımızda ise
Sanayi Kongresi ve diğer kongreleri
devamlı hale getirdik, yenilerini eklemeye çalıştık, yayınların sürekliliği
için çalıştık. Daha kurumsallaşmış,
çalışmaları oturmuş bir yapı oluşturmaya başladık. Tabii mühendis
halkın sorunlarına kayıtsız kalamaz.
Çünkü meslek alanlarımız ülke sorunlarıyla direk bağlantılı ve kamusal
denetimin zorunlu olduğu alanlar
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birlikte mücadele verdiğimiz birçok
arkadaşımız 12 Eylül zindanlarına
kapatıldı. Ben de senelerce cebimde
savcılığın takipsizlik kararıyla gezdim
o sıralar…

aynı zamanda. Sosyalist olmak şart
değildir ama uygulamalardaki aksaklığın ucu mutlaka iktidarlara gelir. Biz
biraz bu savın sağlamasını yapmak
için yönetim kurullarında bunları tartıştık, geniş kesimlerde tartışılmasını
sağladık. Ama 1976’da bizim yönetim kurulunda bir iç bölünme yaşandı. Bu yönetim kurulu dışına pek
yansımadı ama kendi içimizde epey
sıkıntı yaşadık. Aslında o sırada TİP
ve TKP çatışması başlamıştı ve onun
yansımalarını Oda yönetiminde kendi içimizde yaşıyorduk. Sonuç olarak
1977 seçimlerinde bizim karşımızdaki Fevzi Şolt ve ekibi sosyal demokratlarla iş birliği yaparak bizi tasfiye
ettiler. Fakat bir sonraki dönemde
de Ömer Çiftçi ve ekibi liberallerle
iş birliği yaparak onların tamamını
tasfiye etti ve yönetim tamamen sosyal demokratların elinde kaldı. Ama
dediğim gibi ben ilk yıl muhalefetle
geçirdim, 1976’dan sonra da tasfiye oldum ve yönetim el değiştirdi.
Sonrasında da 1980 darbesi geldi ve
Oda’nın faaliyetleri bir süreliğine askıya alındı. Hem Oda yönetiminden,
hem TÜTED’den hem de siyaseten

Böyle bir kararla gezmek zorunda kalmanıza neden olan olay
neydi?
1979 Oda Kongresi’nde yönetici değildim ama bütün sosyal demokrat
arkadaşlara ve hatta sağdaki arkadaşlara da seslenerek, çok ciddi bir
konuşma yaptım. “Faşizmin ayak sesleri var, kavgaları bırakıp ciddi bir birlik içerisinde olmalıyız” temalı, bence
güzel ama cuntacıların hoşuna gitmeyen şeyler söyledim. Konuşmalarımızı bir polis kaydetti, ama benim
bölümü tam kaydedememiş. Darbe sonrası o konuşmamdan dolayı
hakkımda soruşturma başlatmışlar.
Darbe gelince, o dönem başkan olan
Ömer Çiftçi EGO’da çalışıyordu ve
onu orada bulup hemen almışlardı
içeri, altı ayda zor çıkabildi. Beni de
Savcılık ifadeye çağırmış ama adresimi bulamadıkları için tebliğ edilemedi bana. Trabzon Sürmene’de am-

Meslek alanlarımız
ülke sorunlarıyla
direk bağlantılı ve
kamusal denetimin
zorunlu olduğu
alanlar aynı zamanda.
Sosyalist olmak
şart değildir ama
uygulamalardaki
aksaklığın ucu
sonucunda mutlaka
iktidarlara gelir.
Biz biraz bu savın
sağlamasını yapmak
için yönetim
kurullarında
bunları tartıştık,
geniş kesimlerde
tartışılmasını sağladık
cama tebliğ edilmiş yazı. Ailem araya
bir sürü tanıdık insan koydu ve ben
Mamak Savcılığı’na ifade vermeye
gittim. Tabii savcıların hepsi bugün
ki gibi değildi o dönem, haklarını
yemeyelim içlerinde çok iyileri de
vardı. Konuşmamın tamamının kaydedilememesi de çok işime yaradı ve
orada bana takipsizlik kararı verdiler.
O kararı uzun süre sakladım cebimde, cuntacılar tarafından sorulunca
göstermek üzere.

O dönem sizin gibi kamu kurumunda çalışan birçok Oda yöneticisi, aynı zamanda devletin
birçok kurumunda üst düzey görevler almışlar...
1980 öncesi dönem Odacılık açışından çok parlak bir dönemdi aslında.
Şu an sadece bizim Odamız değil

1976 Sanayi Kongresi, Teoman Öztürk ile birlikte...
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TMMOB’ye bağlı diğer Odalara da
baktığınız o zaman, o zamanki parlaklığı yakalamış değiliz. Nedenleri
çok çeşitlidir, hiçbir döneme haksızlık etmek istemem. 1960’lardan
gelen birikimi de önümüze katarak, Teoman Öztürk öncülüğünde
1980’lere kadar gelen süreçte tüm
Odalarda çok ciddi bir mühendislik
yaptık. Sadece siyaset yapmıyorduk
yani. Hazırlanan mühendislik raporlarına bakın, çok ciddi araştırmalar
yaparak kamuoyuna ülkenin sorunları ile ilgili raporlar hazırlıyorduk.
Mesela köprüye hayır raporu, fındık
ve kömür raporlarını okursanız, söylenenlerin bugün hala geçerli olduğunu görürsünüz. Bu raporlar tabii
TMMOB’nin toplum nezdinde prestijini çok yukarıda tutuyordu. Öyle ki
o dönem planlamalarda bile bizim
raporlarımız kullanılır hale gelmişti. Böyle olunca da sadece ben değil benim gibi kimyacı, fizikçi, şehir
plancısı gibi birçok mühendisi planlamaya çağırdılar mesela. Tabii şunu
da eklemek isterim. 1960’lardan
1976’ya kadar Türkiye’nin her tarafında yeni bir yapılanma ve yatırım
dönemi yaşandı. Türkiye’de devlet
eli ile yapılanlar Süleyman Demirel
dönemindedir ve birçok açıdan da
eleştirebiliriz o dönemi. Ama barajlar, rafineriler, alüminyum tesisleri,
demir çelik tesisleri gibi birçok KİT
kuruldu o dönem. İyi yetişmiş mühendisler var ve tabii bu işler yapılırken de mühendise ihtiyaç duyuluyor, bizler çağırılıyoruz bu işlere.
Şunu da söyleyelim, şimdiki iktidar
ne yazık ki hiçbir meslek disiplinine
ihtiyaç duymuyor kararlarını alırken
ve uygularken. Yapıyor ve oluyor.
Gerçi hiçbir yatırım da yapılmıyor
devlet adına, bu da acı bir gerçek…

EGO’dan ayrıldıktan sonra nerelerde çalıştınız?
EGO’dan ayrıldıktan sonra planlamada çalıştım. Demirel Özal’ı müsteşar yaptı. O da gelir gelmez birçok plancının ve bu arada benim
de işime son verdi. İşsiz kalmıştık.
Planlamadan atılan109 kişi 10’ar lira
gibi bir para vererek ESDA diye bir
müşavirlik şirketi kurduk. Bir anlamda planlamada yaptığımız işlerin bir
devamı gibiydi. Fizibilite yapmak,
kuruluşlara bir takım araştırmalar
yapmak, ayrıca mesleki olarak yaptığımız işlere de orada devam etmek
amacındaydık. Bir buçuk yıl kadar
sürdürdük ama bazı sorunlar çıkmaya başladı, mali sıkıntılar baş göstermeye başladı ve arkadaşlar teker
teker ayrılmaya başladı. Ben de o ara
yeni evlenmiştim, eşim öğretmendi
ama çalışmıyordu. Baktım olmuyor
ve ben de Kıvanç Eryavuz arkadaşım

Çok ciddi araştırmalar
yaparak kamuoyuna
ülkenin sorunları
ile ilgili raporlar
hazırlıyorduk. Mesela
köprüye hayır raporu,
fındık ve kömür
raporlarını okursanız,
söylenenlerin bugün
hala geçerli olduğunu
görürsünüz. Bu
raporlar tabii
TMMOB’nin toplum
nezdinde prestijini
çok yukarıda
tutuyordu

Ankara’da Güriş Makina’da genel
müdür yardımcısıydı, onun aracılığıyla orada planlama müdürü olarak
işe başladım. Türkiye’nin özel sektördeki en büyük makina fabrikasıydı ve orası da başka bir okul oldu benim için. Seyhan Erdoğdu ve Oda'da
beraber yönetimde bulunduğum
Kaya Güvenç gibi arkadaşlarla birlikte çalıştık orada. Genç ve sağlam
bir ekibimiz vardı. Aynı zamanda
Türkiye’de ilk kalite sistemini kuran
ekibiz. Büyük bir fabrikaydı ve esas
olarak teknolojik makina üreten bir
şirketti. Biz de üretim, planlama,
imalat, işletme, teslim, ihale hazırlığı ve takibi gibi her aşamada çok
sağlam işler çıkardık. 1991’e kadar,
yani toplam 9 sene orada çalıştım ve
sonra ayrıldım. Aslında çok güzel bir
işti, ayrılmak istemezdim. Ama benim işe alınmama vesile olan Kıvanç,
orada genel müdür oldu ve yeni bir
öneri sundu yönetime. Mekanik işlerde bayağı iyi işler yapıyoruz ve
üretiyoruz. Ama bunun tasarım tarafını yapmadığımız müddetçe bu
işin devamlılığı sürmez demişti ve
bence çok doğru bir öneriydi ve patron da kabul etmişti. Ama ne oldu
bilmiyorum sonra vazgeçti yönetim.
Öyle olunca Kıvanç ayrıldı. Keşke
ayrılmasaydı, o ayrılınca bizim ekip
teker teker ayrılmaya başladı, ben
de Kıvanç’tan belli bir süre sonra
ayrıldım, bir kısım arkadaş Kıvanç’la
birlikte çıkıp beraber şirket kurmuşlardı ama ben dahil olmadım. Bir
süre işsiz kaldım, sonra bir arkadaş
vasıtasıyla TÜBİTAK’ta başkan danışmanı olarak çalışmaya başladım.
Ama o macerada ancak iki ay sürdü
ve sonrasında SEKA genel müdürü
oldum.
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Bu arada darbeden kısa bir süre
sonra Oda’da yeniden başkan
oldunuz. Oda’nın darbe sonrası
durumu nasıldı ve bu döneminizde neler yaptınız?

rütüldüğü müddetçe daima düzenli
ve güvenilir bir gelir kaynağıdır. Biz
bunu başardık. İkincisi, mesleki kitap
basımı ve satışı işlerini düzenli yaptık
ve gelir elde ettik. Üçüncüsü, düzenli
olarak üyelerin aidatlarını tahsil etmeye karar verdik ve yaptık. Başladığımız noktada üye aidatları yüzde
15 bile değildi. Ama ben bıraktığım
zaman bunu yüzde 33’e çıkarmıştık.
Yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun itirazlarına rağmen icra takipleriyle alacaklarımızı tahsil ettiğimiz bile oldu. Ben biraz diktatör bir
başkan oluyordum bazen ve bunun
yapılması için inat ettim. Aslında icra
uygulamasına üyelerimiz karşı çıkmadılar. Yani bırakılmış borçlar vardı, takip edilince alınıyor bunlar. Şu
anda da düzenli takip edilsin, alınır
ve itirazda olmaz. Çünkü oda aidatı
aidiyetten geliyor. Ait olmadığınız bir
yere zaten başka katkı da sunmazsınız. Sonra dağılan kadroları toparlayıp komisyonları işler kıldık, şubeleri
daha çalışır hale getirdik, denetimlerimizi sıklaştırdık. Oda'nın üyeleri
teknik anlamda zaten önemli bir potansiyeldir. Bunlardan uygun kadroları bulursanız ve getirirseniz önemli
katkılar sunarlar. Mesela o dönem
TMMOB içinden eleştirilmemize rağmen, mühendislik faaliyetleriyle ilgili
ve kamusal denetimi içeren işlerin
Oda tarafından mutlaka yapılması
gerektiğini düşünüyorduk ve bunun
için girişimde bulunduk ve hayata
geçirdik.

Darbeden hemen önce Oda’da ekonomik sıkıntılar baş göstermeye
başlamıştı. Bu nedenle 1978’de şu
an Ankara Metropol Sineması’nın
yerinde olan Oda Merkezimiz, Sümer
Sokak’a taşınmıştı. Boşaltılan bina da
işletmeler bakanlığına kiralanmıştı.
Ben 1982 yılında ikinci defa başkan
olduğumda, Oda darbe nedeniyle
kapatılmış ve tekrar açılmıştı. Ama
her yerde olduğu gibi Oda’da da
ciddi bir dağılma olmuştu. Herkes
içerideydi, müthiş bir baskı dönemi
yaşanıyordu. Oda mali olarak çok zor
durumdaydı. 180 bin lira borcumuz
vardı ve bir kuruş alacağımız yoktu.
Yeniden kurumsallaşmanın gerekli
olduğunu düşündük ve önce onunla
uğraştık. Toparlanmak için canla başla çalıştık, günün siyasi mücadelesini
falan da bıraktık ve dört elle Oda’ya
sarıldık. Zorlu durumdan kurtulmak
için, yönetim olarak birkaç çıkış yolu
bulduk. Birincisi, Oda'nın dergisi artık düzenli değil, hatta düzensiz bile
çıkartılamıyormuş; bunları düzenli
çıkarmaya ve reklam geliri elde etmeye karar verdik. Gerçekten de
Mühendis Makina dergisi doğru yü-

Nasıl eleştirilerdi bunlar?
Mesleki alandaki denetim ve saygınlığımızı kendi alanlarımızda sürdürmeliyiz ve yükseltmeliyiz diye
düşünüyorduk. Mesela asansör denetimleri konusundaki denetimleri
biz yapmalıyız diye düşünüyorduk.

Oğlu Ahmet Sinan ve Kızı Aslı İpek
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Mesleki alandaki
denetim ve
saygınlığımızı
kendi alanlarımızda
sürdürmeliyiz ve
yükseltmeliyiz diye
düşünüyorduk.
Mesela asansör
denetimleri
konusundaki
denetimleri biz
yapmalıyız diye
düşünüyorduk.
Bunun için de iyi
yetişmiş teknik
personelimizin
olması gerektiği
kanaatindeydik
Bunun için de iyi yetişmiş teknik
personelimizin olması gerektiği kanaatindeydik. Ama TMMOB içinden
çok eleştiri aldık bu konuda, bazı
odalarda bu çok hoş karşılanmadı ve
onlar zaten bu tür faaliyetleri uzun
süre hiç yapmadılar. Ama mesela
asansörde ve bizden sonra da LPG’li
araç denetimlerinde yapılan işler
haklılığımızı ispatladı ve sonra onlar
da bu tür faaliyetlere başladı. Oda'da
bizden sonraki arkadaşlar da aynı titizlikle devam ettirdi bu faaliyetleri.
Odamızın bazı odalara göre güçlü
olmasının da temel kaynağıdır bence bunlar. Kamuda güvenirlik kazanılmasına da katkı sağlayan işlerdir.
Yani topluma karşı diğer görevlerimiz yanında, mühendis olarak kurumsal görevlerimizi de kesinlikle ihmal etmemeliyiz diye düşündük her
zaman. Bizden önce yürütülen diğer
faaliyetleri de değiştirmedik, her şeyi
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elimizden geldiği kadar yaptık. Dergi düzenli çıkmaya başladı. Kitaplar,
dergiler, eğitimler kongreler gibi bir
yığın faaliyet düzgün halde çalışmaya başladı tekrar. 12 Eylül darbesi ile
birlikte Oda'ya üye olma zorunluluğu kaldırılmıştı. Ama yine de biz
faaliyetleri aksatmadan sürdürdük.
Üyelerimizin Oda ile olan bağını güçlendirmeye ve kalıcılaştırmaya çalıştık. Tüm bunlarda da belirli bir başarı
yakaladık ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi düşünüyorum.

İkinci başkanlık döneminiz oldukça uzun sürüyor ve 1992’de
bırakıyorsunuz yöneticiliği. Oda
başkanlığını SEKA’da yöneticiliğe başlayınca mı bırakmaya karar verdiniz?
Aslında dönem olarak çakıştı ama
asıl neden o değildir. Zaten on sene
gibi uzun bir zaman Oda başkanlığı
ve yöneticiliği yapmıştım ve artık
bırakma zamanım çoktan gelmişti.
Ama yine de son seçimde kendi listemi çıkardım ve seçim kaybederek
bıraktım başkanlığı. Oda şöyle oldu.
Ben Oda seçimlerine her zaman sol
çevreden arkadaşları toparlayıcı bir
şekilde gittim ve kazandım. Ama
1992 Genel Kurulu'nda bazı arkadaşlarımız arasında bir ayrılık oluştu.
Yönetimde o olsun bu olmasın gibi
tartışmalar, çok fazla baş göstermeye başladı. Kendi listemin dışında
birileriyle çalışmam da mümkün değildi. Yine de kendi listemi çıkardım
ama listem kaybetti. Kaybederek
bıraktım yani. Ama o son kongrede
ilginç bir şey oldu. Kocaeli Şube’den
arkadaşlar, “Başkan sen SEKA’ya
genel müdür oluyormuşsun, onun
için bırakıyorsun galiba” dediler. O
ara ben de Güriş’ten ayrılmıştım ve
kısa bir süre işsiz kaldıktan sonra

Seka'da çalışma arkadaşlarıyla (Kocaeli, 1993)

yine TÜBİTAK’ta başkan danışmanı
olmuştum. Böyle bir konudan hiç
haberim yoktu ama onlar duymuşlar. Sonra da gerçek oldu zaten. Oda
seçimleri bitti kaybettik ve yönetimi
devrettik. Sonra TÜBİTAK’ta ikinci ayımı doldurmamıştım Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Akın Çakmakçı beni

SEKA’da çalışmak,
mesleki deneyimime
ek olarak ciddi bir
yöneticilik deneyimi
de kattı. Teknik
konuları halletmekte
de hiç zorlanmadım.
Ama ekonomi işlerini
halletmekte çok
uğraştık. Faizlerin
çok yüksek olduğu
bir dönemde Özal
tarafından KİT’ler
bilinçli olarak
borçlandırılarak
çökme noktasına
getirilmişti

çağırdı ve “Bakan seni SEKA’ya genel
müdür yapmak istiyor.” dedi. Ben tabii altı bin çalışanı olan böyle devasa
bir kuruma genel müdür olmaktan
biraz çekindim. Ailemi de taşımam
zordu, çocuklarım Ankara’da Fransız
Lisesi’nde okuyorlardı ve çok tereddüt ettim. Ancak “bu solcular çok laf
ederler, görev verirsin görevi kabul
etmezler” gibi bir sözü dedirtmek
istemiyordum. Bir sürü arkadaşımız
da o sıra çeşitli yerlerde görevlendirilmişlerdi. Sonra ben daha bakanla
görüşmeden atama kararını yazdılar.
Yazı gitti, Özal’ın önünde bekliyordu.
Özal imzalamıyordu. Sonradan YÖK
başkanı olan Kemal Gürüz TÜBİTAK
başkanıydı ve ben onun danışmanıydım. Bana, "Atama kararını Özal’a
gidip bizzat imzalatacağım ama
yerine doğru dürüst bir adam bulacaksın.” dedi. Ben de yerime dostum
Aykut Göker’i önerdim, kabul etti ve
sonra atama kararım imzalandı. Böylece İzmit SEKA maceram başladı.
Ailemi taşımadım, hep gidip geldim.
Zorlukları çok olan ama güzel bir deneyim benim için. Aslında iki buçuk
yıl kalacaktım ve oradan emekli, olacaktım. Dönemin Sanayi Bakanı olan
ve benim atamamı yaptıran Tahir
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Şimdiki iktidar ne
yazık ki hiçbir meslek
disiplinine ihtiyaç
duymuyor kararlarını
alırken ve uygularken.
Yapıyor ve oluyor.
Gerçi hiçbir yatırım
da yapılmıyor devlet
adına, bu da acı bir
gerçek…

getirilmişti. SEKA’nın borcu çok değildi ama diğer KİT’lerin borcu çoktu. Mesela Azot Sanayi’nin borcu çok
yukarıdaydı. Faizler de çok yüksekti.
Diğer KİT’lerdeki yönetici arkadaşlarla birlikte hepimiz Bakanlığın da
desteğiyle ciddi bir kurtarma planı
yaptık. Ödemedik borçları ve belli bir
programa bağladık. Radikal kararlar
aldık. Mesela ben değerli ekonomist
Orhan Kurmuş’tan ve Halim Doğrusöz hocadan çok kıymetli yardımlar aldım. Halim Hoca’nın çalıştığı
üniversiteden epeyce uğraşarak bir
ara bize danışmanlık yapması için
izin aldım. Bir ekip kurduk ve Halim
Hoca'nın geliştirdiği sistematiği uyguladık, borçları azalttık, gereksiz
stokları erittik ve böylece borç alır
değil borç verir duruma geldik. Sonra da yatırımla ilgili işlerimiz olacağı
zaman bu parayı kullanmaya kalktık.
Ama yatırım yapmamıza izin vermedi iktidar. Eski dostum ve dönemin
Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e
bir yolculukta 500 milyon dolarlık
bir yatırım yapılmazsa İzmit’teki
SEKA’nın artık çok eskimiş olduğunu ve hayatını sürdürmeyeceğini,

Köse ile böyle anlaşmıştık. Buradan
emekli olunca da bakan beni uygun
bir görevle Ankara’ya alacaktı. Ama
hükümet değişiklikleri falan dolayısıyla, planlarımız yürümedi ve ben
görevim sırasında beş bakanla çalıştım. Bu görevde dört buçuk yıl kaldım. En son çalıştığım Sanayi Bakanı
Yalım Erez’dir. O gelince KİT’lerde çalışan arkadaşlarımızı tek tek görevden aldı. Önce Emin Gök’ü görevden
aldı, sonra hepimizi görevden almaya ve soruşturmalar açmaya başladı.
Onunla altı ay çalıştım ve görevim
sırasında kurumu ziyaret etmeyen
ve tanışmadığım tek bakan odur. Sonunda beni de görevden aldı ve ama
öncesinde görevden alabilmek için
bir yığın anlamsız soruşturma başlattı hakkımda.

Hangi faaliyetlerinizle ilgili
soruşturmalar açıldı size?
Aslında SEKA’da çalışmak, mesleki
deneyimime ek olarak ciddi bir yöneticilik deneyimi de kattı. Teknik
konuları halletmekte de hiç zorlanmadım. Ama ekonomi işlerini
halletmekte çok uğraştık. Faizlerin
çok yüksek olduğu bir dönemde
Özal tarafından KİT’ler bilinçli olarak
borçlandırılarak çökme noktasına
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belli bir sistematikle tasfiye edilmesi
ve sadece genel müdürlüğün orada
kalması gerektiğini anlattım. Tüm
bunları anlattım Zekeriya Bey’e ve
ikna oldu, hatta Bakanlar Kurulu'na
da getirdi önerimi. Ama oradan geri
döndü, kabul edilmedi. O arada başka şekilde sıkıntılar çekerek kabul
ettirdiğim bir yatırımla ve 25 bin dolar harcayarak SEKA Kastamonu’nun
yenilemesini yaptırdım. Ama yaptığımız her işte sonradan soruşturma
geçirdik dediğim gibi ve sonradan,
sadece bunun için bile sekiz defa soruşturma geçirdim. Mesela SEKA Genel Müdürlüğü girişindeki meşhur
takı yenilettiğim ve düzelttirdiğim
için gülünç bir soruşturma geçirdim
ve ceza yedim Yalım Erez zamanında.
Sonra görevden aldılar ve ben sonra
yürütmeyi durdurma kararı aldırdım,
hem de bir haftada. Çünkü kesinlikle
kararlıydım, dönüp uygulatmayacağım verdikleri kararı diye. Nitekim
sadece özlük haklarım açısından
uygulattım. Sonra İzmit Büyükşehir
Belediye Başkanı Sefa Sirmen dedi ki
“Gel bize, su ve kanalizasyon genel
müdürlüğünü kur.” Onu kıramadım,
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Odamıza sahip
çıkmak çok önemli
ve bunun için de
örgütlü yaşam şart.
Ancak önce kendi
hayatlarımıza sahip
çıkmak için örgütlü
yaşamda yer almak
lazım. Bu, sosyal
yaşamınızı da iş
yaşamınızı da çok
güçlü kılar
iki yıl da orada çalıştım ve sonunda
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi
genel müdürüyken emekli oldum,
altı buçuk yılın sonunda İzmit maceram bitti ve döndüm Ankara’ya.

SEKA tarihinin önemli grevlerinde biri sizin genel müdür olduğunuz dönemde yaşandı. Biraz anlatır mısınız, solcu genel müdüre
rağmen neden grev yaşandı?
1994 yılıydı ve o yıl da her zamanki
gibi toplu iş sözleşmesi için görüşmeler çok uzun sürdü. Ama bu sefer
sonuçlanamadı ve belli bir yerde tıkandı. Çünkü kurumun verebileceği
zam oranı en fazla yüzde iki gibiydi
ama sendika ve işçiler yüzde altı zam
istiyordu. Sanayi Bakanı Tahir Köse,
“Çöz şu işi artık” diye sürekli telefon
ediyordu ve üzerimde bir baskı vardı.
Ama ben mali durumu çok iyi analiz
ettirmiştim ve zam oranı belliydi. Üstünü verirsek, uzun vadede kurum
için de, işçiler için de iyi sonuçlar doğurmayacağını çok iyi biliyordum.
Şunu dedim: “Greve çıkıyorlarsa çıksınlar, yapacak bir şeyim yok.” Grev,
davullarla zurnalarla ve solcu bir ge-

nel müdüre rağmen başladı. SEKA işçisi bilinçli işçidir, katılımı yüksek, güzelde bir grev oldu. Ama neyse ki çok
uzun sürmedi ve en sonunda yüzde
iki buçukta anlaştık. Benim zamanımda SEKA, özelleştirilecek kurumlar listesinde değildi, daha sonradan
alındı listeye. Tabii benden sonra çok
daha büyük ve üzücü sonuçları olan
büyük grevler yaşandı.

İzmit’te emekli olup Ankara’ya
dönünce tekrar çalışmaya başladınız ve halen çalışıyorsunuz
sanırım…
Mühendislik emekli olunamayan
mesleklerdendir. Sen bıraksan o
seni bırakmıyor. İzmit’ten döndükten sonra Ankara’da birçok yerde
çalıştım. Önce Meteksan'ın genel
müdürlüğünü yaptım bir süre. Sonra TÜBİTAK’da Teknoloji Destekleme
Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı
yaptım ve 6. Çerçeve Programı'nda
TÜBİTAK’ın KOBİ ve inovasyon delegesi olarak çalıştım. Aslında benim
Oda’dan başlayarak devam eden
teknoloji ve inovasyonla ilgili maceram hiç bitmedi denilebilir. Çok sevdiğim ve belki bu yüzden çok emek

1976 Sanayi Kongresi

verdiğim alanlardır ve bu konularda birçok platformun içerisinde de
yer aldım. Ayrıca Odamıza büyük
emek veren sevgili Aykut Göker ve
Yavuz Bayülken ile de bu alanlarda
beraber çok çalışma yaptık. Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın birçok işinde bulundum. Birçok şirkette çalıştıktan sonra şu an da bir müşavirlik
şirketinde, haftada altı gün müşavir
olarak çalışıyorum. Ömrüm oldukça
da çalışacağım galiba…

Oda'da en uzun süre başkanlık
yapan ve yönetimlerde yer alan
kişilerdensiniz. Bunca yıllık deneyimleriniz ışığında, Oda çalışmalarına dair eleştiri ve önerileriniz nelerdir?
Hayatın her alanında eleştiri hep
olmalıdır. Benim de bazı konularda
eleştirilerim var tabii ki. Mesela üye
ile bağ bizim dönemdeki gibi güçlü
değil. Ama bu asla tek taraflı bir olay
değil. 1980 sonrasının yarattığı neoliberal ve modern durumun getirdiği örgütsüz yaşam ve oluşturulan
bireyci yapı bunda çok önemli bir
unsur. İnsanlar örgütlü yaşamdan
uzaklaştırıldı. Bence bunu aşmanın
yolları aranmalı, her yol denenmeli
ve Oda’nın kapsayıcılığı mutlaka genişletilmelidir. Biz bu konuda kısmen
daha şanslıydık, bu kadar örgütsüz
değildi ülke. Ama yine de kapsayıcılığı artırmak için çok çeşitli araçlar
kullandık ve çok çalıştık. Örneğin
1982-1992 yılları arasında sanayi
kongresinin danışma kurullarından
tutunda sıradan bir teknik komisyona kadar her yere katabileceğimiz
herkesi davet ettik ve yer verdik. Burada siyasi ya da düşünsel farklılıklara çok fazla prim vermedik. Çünkü
farklı düşünce tarzı olan arkadaşlarla
da yaptığımız işlerde ortaklaşarak
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onların katkı sunmalarına olanak
sağladık. Böylece onları da Oda'nın
aidiyetine sokmaya çalıştık. Bunlara dikkat etmek ve siyasi düşünce
tarzıyla kapanmamak gerekiyor.
Hep gururla söylerim, Oda'da yöneticilik yaptığım dönemlerde, aynı
zamanda TMMOB’de sevgili başkan
Teoman Öztürk’ün başkan yardımcılığını yaptım iki dönem. Yani iki
dönem Oda yönetimiyle birlikte ve
bir dönemde yönetimde olmadığım
zaman olmak üzere, toplam üç dönem TMMOB’de başkan yardımcılığı
yaptım. Dolayısıyla üst yapımızı da
iyi tanıyan biri olarak söylüyorum.
Bu sorun genel olarak bizim odamız için çok sorun olmamıştır. Ama
birçok odada çok yoğun yaşanmış
ve yaşanmaya devam ettiğini gördüğüm bir sorundur bu. Herkesi siyaseten yakalayamazsınız, ayrıca bu
şart da değildir, en azından odalar
için şart değildir. Ama herkesi mesleki konularda yakalayabilirsiniz, bu
iyidir ve denenmelidir. Her dedikleri
kabul edilsin anlamında değil tabii
ama yinede hiç kimseyi dışlamadan
mümkün olan en geniş örgütsel yapıyı oluşturmak zorundayız.

şeydir diye tembihler verdik. Bunlar
çok yanlış şeyler, örgütsüz toplum
ilerleyemez. Bizim kuşağın başarılı
mühendislerinin tamamı okullarda
örgütlenmeye başlamıştır. Ben lisede
başladım örgütçülüğe ve bir ömür
devam ettim. İlkokuldan başlayarak,
Kızılay kolu başkanı, daha sonra lisede Onur kurulu başkanıydım ve lisede bir yandan okul temsilciliği için
örgütleniyorduk. Bunlar çok şey kattı
hayatıma benim. Mesela ben Oda’da
yöneticiyken ODTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Emin Gök, tutuklandı bir ara ve içerdeyken ona ve arkadaşlarına Oda’dan

Bunca yıllık tecrübeniz ışığında
gençlere ve meslektaşlarınıza
tavsiyeleriniz nelerdir?

Gençlere birinci
önerim önce
mesleklerinde
başarılı olmaları ve
çok çalışmalarıdır.
İkinci önerim de
mutlaka örgütlü
yaşamın içinde
bulunmaları ve hak
arama mücadelesinin
bir tarafından
tutmalarıdır…

Bir ker, odacılık diye bir şey tanımıyorum. Bu bir meslek değildir; Oda tüm
meslektaşlarındır, sahiplenilmesi ve
yaşatılması gereken esas yerimizdir.
Mesleğe atılmış ama hâlâ Oda'yla hiç
teması olmayan insanlara rastlıyorum. Burada karşılıklı olarak kabahatler aranırsa bulunur. 1980 sonrasının
örgütsüz toplumu ve neo-liberalizmin getirdiği okullarda okuyan çocuklar örgütsüz bir kere asıl sorun bu.
Okuma dedik önce, okuyanlara da
aman bir şeylere bulaşma, örgüt kötü
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dolaylı olarak maddi,
manevi çok yardım ettik. Daha sonra çeşitli
örgütlerde Oda'da, partide birlikte çalıştık. Çok
sonra ona Makina Kimya Enstitüsü’nün Genel
Müdürlüğü teklif edildi.
Hiç memurluk deneyimi
de yoktu ve bu yüzden
yapamam diye düşünerek kabul etmek istemedi. Bir gün bana sordu
ne yapayım diye. “Ben
de ODTÜ’de, bağlı olduğun Oda'da, partide ve daha başka
bir sürü yerde hep örgütlü sistemin
içinde çalıştın. Bu yüzden bu işi çok
başarılı şekilde yapacağına inanıyorum.” dedim. Gerçekten işi kabul etti
ve çok iyi yaptı işini. Ama dedim ya
ben emindim yapabileceğine; çünkü
örgütlü yaşamın içinden geliyordu
ve bu insana çok şey öğretir.

Son söz yerine neler söylersiniz…
Odamıza sahip çıkmak çok önemli
ve bunun için de örgütlü yaşam şart.
Ancak önce kendi hayatlarımıza sahip çıkmak için örgütlü yaşamda yer
almak lazım. Bu sosyal yaşamınızı
da iş yaşamınızı da çok güçlü kılar.
Ayrıca Oda bana mesleki olarak da
çok şey kattı. O ilişki ağının içinde,
birlikte olduğun arkadaşlarına ve
meslektaşlarına ve örgütteki diğer
insanlara soruyorsun, paylaşıyorsun,
tartışıyorsun. Dolayısıyla mesleki
olarak çok gelişiyorsun, hatta yenileniyorsun. Bu yüzden gençlere birinci önerim, önce mesleklerinde başarılı olmaları ve çok çalışmalarıdır.
İkinci önerim, de mutlaka örgütlü
yaşamın içinde bulunmaları ve hak
arama mücadelesinin bir tarafından
tutmalarıdır…

HABER
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI İÇİN 2018 YILI ASGARİ
ÜCRETİ BELİRLENDİ
TMMOB
Yönetim Kurulu
tarafından alınan
karar uyarınca
Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları
Asgari Ücreti
2018 yılı için brüt
3750 TL olarak
tespit edildi.

6

235 Sayılı Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Kanunu hükümlerine
dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve
Bağlı Odaların Amaçları" madesi
uyarınca her yıl TMMOB Yönetim
Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt
3750 TL olarak tespit edildi.
TMMOB Yönetim Kurulu'nun 9
Aralık 2017 tarihli toplantısında,
"Ücretli çalışan mühendis, mimar
ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk
işe giriş bildirgesinde baz alına-

cak asgari brüt ücretin 3750 TL
olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki
deneyimin arandığı alanlarda,
şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı
denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar
verildi.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ARALIK 2017  www.mmo.org.tr

28

ETKİNLİK

XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

A

na teması "Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme
Mühendislerinin Rolü" olarak
belirlenen kurultayın açış konuşmaları Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Yunus Yener ve Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Battal Kılıç tarafından yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:

“Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. On birinci
Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Kurultayı’na hoş geldiniz.

Odamız tarafından
İstanbul Şube
yürütücülüğünde
düzenlenen XI. Endüstri
ve İşletme Mühendisliği
Kurultayı, 17-18 Kasım
2017 tarihlerinde MMO
İstanbul Şube konferans
salonunda gerçekleştirildi

“Endüstriyel Dönüşümde Endüstri-İşletme Mühendislerinin Rolü”
ana temalı, endüstri ve işletme mühendislerinin mesleki ve toplumsal
sorumluluklarının ve bu alanda yaşanan sorunların değerlendirileceği etkinliğimizin verimli geçmesini
diliyorum.
Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde
makina mühendislerinin yanı sıra Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay,
Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim,
Sistem, Otomotiv ve Enerji Sistemleri
disiplinleri de bulunmaktadır.
63 yıllık tarihi bulunan Odamızın
üye sayısı bugün 108 bine ulaşmıştır.
Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplini olan endüstri ve işlet-
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me mühendislerinin sayısı ise 7 bin
717’ye ulaşmıştır.
Endüstri ve işletme mühendisliğine
yönelik etkinliklerimize, Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları yanı
sıra geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın
Konferansları, Endüstri Mühendisliği
Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi
ile KAIZEN Paylaşımları Etkinliğini de
eklemiş bulunuyoruz.
Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, Odamızın endüstri ve işletme
mühendisliklerine yönelik çalışma
programlarının
şekillenmesinde
önemli bir rolü bulunduğunu belirtmek isterim.
Ayrıca, Odamızın düzenlediği, makine imalatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi, bakım teknolojileri, enerji
verimliliği vb. konulardaki kongre,
kurultay, sempozyum etkinliklerinin
önemli bir bölümü endüstri ve işletme mühendisliği uygulama alanları
ile doğrudan ilişkilidir. Bütün bu etkinliklerde verimlilik, AR-GE, tasarım,
planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular irdelenmekte;
genç meslektaşlarımızın meslekisosyal gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.

Önceki kurultaylarda üzerinde en
çok durulan hususların başında, endüstri ve işletme mühendislerinin
yetki ve sorumluluklarını ve serbest
meslek uygulamalarını belirleyen yasal düzenlemelerin bulunmaması ve
bu alanda meslek içi eğitim ve belgelendirme programlarının yetersizliği konuları gelmekteydi. Bu konuda
Odamızca sonuç alıcı çalışmalar yürütülmüş; Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine hazırladığımız iki ayrı yönetmelik 2008
yılı başında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur.
Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı
çalışmalar sonucunda, endüstri ve
işletme mühendisleri, endüstriyel
işletmelerde enerji yöneticisi olma
olanağına kavuşmuştur.
Endüstri ve işletme mühendislerinin
yetki alanlarının tanımlanmasında
önemli adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde stratejik planlama, yatırım
hizmetleri yönetimi, enerji yöneticiliği, iş güvenliği ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve belgelendirmesi yapılmaktadır.
Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağlama sistemleri, çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite planlaması, iç denetçi, 6 sigma, satın
alma yönetimi, stok yönetimi,
üretim kaynak planlaması, iş
etüdü, yalın üretim, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği,
veri madenciliği seminerleri
düzenlenmektedir.
Yeri gelmişken, meslek içi eğitim faaliyetlerimizde, öğretim
üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımızın desteğini beklediğimizi burada
özellikle belirtmek istiyorum.

Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da
artırılarak sürdürülmektedir. 1989
yılından beri yayımlanan Endüstri
Mühendisliği Dergisi yayın hayatını
sürdürmektedir. Dergimize ek olarak
altı yıldır düzenli olarak çıkardığımız
EİM Bülteni sürekliliğinin sağlanması
için önümüzdeki dönemde katkılarınıza ihtiyaç duymaktadır.
Kısaca özetlediğim bu çalışmalar,
Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürütülmektedir.
Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri ve İşletme Mühendisliği
örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu
komisyonlarda görev alan üyeler, şubelerimizde tüm endüstri ve işletme
mühendislerinin katılımı ile yapılan
seçimlerle belirlenmektedir.
Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve
toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik
çalışmaların başarıya ulaşması, büyük
çoğunluğu örgütsüz olan endüstri
ve işletme mühendislerinin Meslek
Dalı Komisyonu çalışmalarına destek
vermesinden, verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir.
Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma gruplarında,
komisyonlarda görev almanızı istiyoruz. Henüz Odamıza üye olmamış
meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına
yönlendirmenizi bekliyoruz. Biz Oda
yönetimi olarak, bu alanda yürütülecek çalışmalara bütün olanaklarımızla destek vermeye hazırız.
Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı,
kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım,
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enerji, maden, su, çevre ve koruma
alanları ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar ne
yazık ki iki kurultayımız arasında yoğunlaştı. Ülkemiz bugün derin bir karanlığa doğru sürüklenmektedir. Bu
gidişatın çalışma alanlarımıza, genelde sanayi ve ekonomiye de yansımalarını görüyoruz. Bu süreçte, TMMOB
ve bağlı Odalarının iç işleyişlerinden,
üyelerimizin toplumsal yaşamın hemen her alanında yürüttükleri mesleki faaliyetlerine dek müdahale edilmesi de söz konusudur. TMMOB ve
bağlı Odalarının kamu adına kamusal-mesleki-toplumsal sorumluluk
ve etik ilkeler çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu katkıların
bertaraf edilmeye çalışılmasının iktidarın rant ve yandaş ekonomisinin
önündeki engelleri de büyük oranda
ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu hatırlatmak isterim.

yapısıyla, gelişmiş bir ekonomi olma
yolunda son derece elverişli koşullara sahip olan ülkemiz nasıl bu hale
gelmiştir?
Türkiye neoliberal politikalar ile sanayisizleşmeye doğru itilmiş, cari
açık, işsizlik, taşeronlaşma, fason
üretim, ara malı-yatırım malı ithalatı,
orta-düşük ve düşük teknolojili üretimde yoğunlaşmış bir yapılanma
ortaya çıkmıştır.
Son çeyrek büyüme rakamlarının da
ortaya koyduğu şekilde, milli gelirdeki artışın kaynağı, giderek üretken
sektörlerden uzaklaşmakta; toplumsal refaha ve istihdama katkı sağlamayan sektörler üzerinden sağlanmaktadır.
Üretken olmayan bu sektörler arasındaki parlayan yıldız inşaat olurken, tüm sermaye ülkenin doğasını,
kentsel dokusunu katleden rant paylaşımından pay kapmaya yarışır hale
gelmiştir.

Küresel kapitalist ekonomide esen
yeni rüzgarların Türkiye lehine olmadığı çok açık görülmektedir. Bugüne
dek sıcak paraya bağımlı sürdürülen
ekonomide sıcak para denilen kısa
dönemli finans sermayesi hareketleri artık kapitalizmin merkezlerine
yönelmekte ve bu durum iktidar
ekonomisinin kimyasını bozmaktadır. Bugüne dek iktidarın en gözde
reklamı gibi kullanılan ekonominin
tüm yaldızlarının dökülme süreci yaşanmaktadır.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi inşaat
ve inşaatla paralel çalışan hizmetler
sektör kolları, üretimi artırmayı değil, üretilmişe el koymayı, gelirden
daha fazla payı üretimsiz bir şekilde
paylaşmayı amaçlar. Üretim artmayınca istihdam da artmaz, üretim
teknikleri ve yeni teknolojiler gelişemez. Ülke ekonomisi bir çöküntüye
ve yozlaşmaya doğru sürüklenirken,
çoğunluğu genç nüfustan oluşan
işgücü potansiyelini de karanlık bir
sona doğru sürükler.

Yüzde 12’ye dayanan enflasyon, neredeyse yüzde 11 diyebileceğimiz
işsizlik oranı, bozulan kamu maliyesi,
artan açıklar ve tüm bedellerin zam,
vergi ve cezalarla halkın üzerine yüklenmesi, ekonomik gerçeklerden
sadece birkaçıdır. Bugünden 2018
yılının çok zor geçeceğini söylemek
ne yazık ki mümkündür.

Ülkemizde bugün artık sanayinin
rafa, sanayileşme iddialarının tarihe
gömüldüğüne tanık oluyoruz. Sanayileşmenin merkezinde yer alan
imalat sanayi ülkemizde hem niceliksel hem de niteliksel olarak gerilemeye terk edilmiştir. 2000’lerin ba-

Peki, genç nüfus dinamiği ve kaynak
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şında yüzde 46’larda olan büyüme
hızı bugün yüzde 10’lara düşmüştür.
Yine aynı dönem aralığında toplam
milli gelir içindeki payı yüzde 22’lerden bugün yüzde 16’lı seviyelere
düşmüş, toplam sabit sermaye yatırımları 245 milyar liradan 165 milyar
liraya düşmüştür.
İmalat sanayiinde yatırım yoğunluğu incelendiğinde ise 1970’lerde
yüzde 47,6, 1990 ve 2000’lerin başında yüzde 20’lerde, bugüne gelindiğinde ise yüzde 13’lük bir seviye
göze çarpmaktadır.
Tüm bu süreçler içinde Endüstri
mühendisliği disiplininin ve bu disiplinin temel özelliği olan “sistem
yaklaşımı”nın sanayi ve hizmet işkollarında sağlayacağı faydanın hâlâ
yeterince anlaşılmadığı ortadadır.
Kamudaki endüstri ve işletme mühendisi istihdamının yetersizliği başlıca sorunlardan biridir.
Çalışma alanlarımız içinde yer alan
stratejik planlama, fizibilite etütleri,
kapasite raporlarının hazırlanması,
tesis planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı
meslek disiplinleri ikame edilmektedir. Gerek bu gerekse plansız açılan bölümler nedeniyle çok sayıda
Endüstri Mühendisi işsizlik sorunu
ile karşı karşıya kalmakta, düşük ücretlerle ya da kendi alanları dışında
çalışmaya zorlanmaktadır.
Ayrıca eğitim, istihdam, eğitilmiş işgücü ihtiyacı dengesi göz ardı edilmektedir. Bugün yurt genelinde 93
üniversitede 93’ü örgün, 12’si ikinci
öğretim olmak üzere toplam 105
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Bunların 68’i
devlet, 37’si vakıf üniversitesidir.
Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapıl-
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maksızın, binası, öğretim üyesi dahi
olmayan üniversitelerde Endüstri
Mühendisliği bölümleri açılmakta,
kontenjanların dolmamasına ve artan işsizliğe rağmen karma “uzaktan
eğitim” yöntemleriyle eğitimin kalitesi daha da düşürülmektedir.
Günümüzde büyüme ile sanayileşme, kalkınma, gelir dağılımı, istihdam ile refah, ve aynı şekilde verimlilik ile istihdam arasındaki bağlar
tamamen kopmuş durumdadır. Sanayide son 15 yılda emek verimliliği
artışı yüzde 70 gibi hayli yüksek bir
oranda gerçekleşmiş ancak reel ücretler gerileme seyri izlemiştir. Yaratılan katma değerin kâr, faiz ve ücret
dağılımında ücretlerin payı azalmakta, kârlar ve faiz ödemelerinin payı
ise artmaktadır.
Bu koşullarda, kurultayımızın ana teması olan “Endüstriyel Dönüşümde
Endüstri ve İşletme Mühendislerinin
Rolü” bugün ülkemiz ‘sanayisizleşme’
sürecindeyken tartışılması gereken
öncelikli konulardan birisidir.
Tam da bu noktada bugün istihdam
ve üretimde ‘bir devrim’ olarak sözü
edilen Endüstri 4.0 oluşumuna da
dikkatli bakmak gerektiğinin altını
çizmek isterim.
Üretim teknolojileri, otomasyon,
elektronik, bilişim teknolojilerinin
olağanüstü bir hızla gelişmesi çok
olumludur ancak bu durumun, üretimdeki emek gücünün payının düzenli olarak düşmesini beraberinde
getirdiğini de görmek gerekir.
Dünya imalat sanayi üretimindeki
gerilemenin ve genel olarak küresel
krizin aşılmasında, kabul etmek gerekir ki, bugün nitelikli bir teknoloji
hamlesine ihtiyaç vardır. Fakat eğer
bu ihtiyacı doğru tanımlamazsak,
teknolojiyi üretim ve istihdam doğ-

rultusunda doğru bir şekilde kullanmaktan da bahsetmemiz mümkün
olmayacaktır.
Bugün bilgisayarlaşma, robotlaşma
gibi konular eşliğinde tartıştığımız
Endüstri 4.0 konusu, büyük uluslar
arası güçler arasındaki bir rekabet
konusu olmanın yanında ve son tahlilde insan emeğinin yerine makinelerin ikame edileceği bir teknolojinin
dar bir sermaye grubu tarafından sahip olunacağı ve yönetileceği gerçeği üzerine inşa edilmiştir.
Bu noktada biz mühendisler hiçbir
zaman unutmamalıyız ki, tüm teknoloji ürünleri insanlığın kolektif mirası üzerinde yükselmektedir. Ve bu
zenginliğin kâr için değil insan ihtiyaçlarının karşılanması için seferber
edilmesi yolunda mücadele etmek
en başta mühendislerin görevidir.
Ülkemiz özgülünde endüstriyel dönüşüm konusunu, ne yazık ki biraz
farklı ele almak durumunda kalıyoruz. Zira ülkemizin içinde bulunduğu sanayisizleşme süreci, dışa bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi
üreten değil sadece tüketen bir ülke
durumuna itmektedir. Dolayısıyla
yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki uygulanabilirliği ve sonuçları
üzerine tartışılabilmesi için her şeyden önce ‘beton ekonomisinden’
çıkmak, okları üretim ekonomisine
çevirmek gerekir. Yatırımların uzun
süredir durduğu, makina ve teçhizat yatırımlarının günümüzde ciddi
kan kaybettiği, enflasyon ve faizin
her gün yeni rekorlara koştuğu bir
ekonomide ne yatırımdan ne de
teknolojiden bahsetmek mümkün
olmamaktadır.
Ülkemizde her şeyden önce anlayışın değişmesi gerekmektedir. Demokratik, katılımcı bir ekonomik
ortamın sağlanarak, insana, emeğe,

doğaya, yaşama, sırtını değil yüzünü
dönmüş bir anlayışa ihtiyacımız var.
Bu noktada konu, tarihsel olarak,
bilimsel teknik gelişmelerin, emek
gücü ve insanlığın toplumsal refahı doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununda düğümlenmekte ve
halktan, emekten, sanayileşme ve
mühendislikten yana bir yaklaşım
gerekmektedir. Kurultayımızın bu
konuda verimli tartışmalara yol açmasını diliyorum.
Her şeye karşın, geleceğimizi ellerimize almak ve öz kaynaklara dayalı
bir toplumsal kalkınma olanaklıdır.
Söz konusu olumsuz gidişin nedeni olan dışa bağımlı politikalar terk
edilmeli; emperyalist güçlerin dayattıkları programlar reddedilmelidir.
Serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli, ithalat
politikaları gözden geçirilmeli, yerli
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, sanayiye ve katma değeri yüksek
ileri teknoloji alanlarına yatırımlar
yapılmalı, kamunun ekonomideki
yönlendiriciliği benimsenmeli ve
net bir planlama-kalkınma yönelimi
benimsenmelidir. Böylesi politikaları
sömürü odaklarından bağımsız ve
kapsamlı bir demokratikleşme eşliğinde oluşturduğumuzda, ülkemizin
düze çıkışı gerçekleşecektir.
Sözlerime son verirken, kurultayı
destekleyen bütün kurum, kuruluş,
dernek ve üniversitelere, panellerde
yer alacak, bildiri sunacak bütün değerli akademisyen, uzman ve konuşmacılara, tüm delege ve izleyiciler ile
düzenleme, danışma, yürütme kurulları ve kurultay sekreterlerine, İstanbul Şubemizin Başkanı, Yönetim
Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim
Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.”
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Odamız İstanbul Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Battal Kılıç
açılışta şöyle konuştu:

cekte nasıl bir gelişme izleyeceği,
yapılan çalışmalar ve uygulanan
çözüm yöntemlerindeki gelişmelerin üzerine söylenecek çok söz
var. Aynı zamanda bu gelişmelerin
insan ve toplum yaşamına olan etkisinin genel ve mühendislik etiği
çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler, mühendislik alanları
içerisinde Endüstri/İşletme Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi
ve saygınlık kazanması açısından
önemli kazanımlar olacaktır.

“11. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı‘na hepiniz hoş geldiniz. 32. Dönem’in
sonuna doğru yaklaşırken,
üyelerimize ve toplumumuza
yönelik sempozyum, kongre,
panel, söyleşi ve etkinliklerimizi güçlendirerek sürdürüyoruz. Bilim ve teknolojinin
halkın yararına ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanılması gerekliliğini mesleğimizin temel ilkesi kabul eden bizler;
teknolojinin gelişimi, değişimi ve
geleceği üzerine görüşlerin paylaşılacağı bu sempozyumun, toplumun
refah ve mutluluğunu ön plana çıkaran sonuçlar üretmesini diliyoruz.

tutabilecek bir vizyonu Endüstri ve
İşletme Mühendisliği açısından değerlendirmektir. Bu değerlendirme
üniversiteler ve sanayiiş birliktelikleri
çerçevesinde kamucudeğerlerle gerçekleştirilmelidir.
Makina Mühendisleri Odamız, 33.
Dönem Genel Kurulu’nda alınan
karar uyarınca kurulan ve endüstri-işletme mühendisliğine yönelik
çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Meslek Dalı Ana Komisyonu
(EİM MEDAK) eliyle başta kurultaylar olmak üzere çeşitli konferans ve
seminerler düzenlemekte, dergi,
bülten ve kitaplar yayınlamakta ve
meslek içi eğitimler gerçekleştirmektedir. Amacımız; Endüstri ve İşletme Mühendislerinin meslek dalı
komisyonlarımızda
örgütlenerek,
meslek alanlarımızın düzenlemesi,
geliştirilmesi, değişen teknolojik ve
sosyal koşullarda mesleğimizin bilim
ve kamu yararı doğrultusunda konumlandırılması, meslektaşlarımızın
nitelikli mühendisler olarak çalışma
hayatlarına devam edebilmesi ve
aday öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesini sağlamaktır.

Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0 gündeme geldiği günden bu yana henüz
karakterini oturtamamış bir şekilde,
gelişmeye ve yönlendirmeye açık
halde karşımızda durmaktadır. Bu
teknolojik gelişmeler elbette üretim
ve hizmet sektörlerinde süreçleri
geliştirecek çözümler getirecektir.
Ancak bu gelişmelerin sermaye sınıfı
ve ücretli çalışanlar açısından ne tür
bir denge oluşturabileceğini tespit
etmek ve çözüm üretmek gerekmektedir. Zira bu gelişmeler, mavi yakalıdan beyaz yakalıya dek insanların
ve tecrübelerinin değersizleştiği yönünde haklı bir kaygıya yol açmaktadır. Bu noktada konu, tarihsel olarak,
bilimsel teknik gelişmelerin, emek
gücü ve insanlığın toplumsal refahı
doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununda düğümlenmektedir. Tam bu
noktada ise halktan ve emekten yana
bir yaklaşım gerekmektedir. Kurultayımızın amacı; gelişenve değişen
teknolojiye uyumlu, insanı tümüretim ve hizmet sektörlerinin odağında
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bugünkü çalışma alanlarının gele-
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1995’te çalışmaları başlatılmış ve
iki yıllık aralarla bugüne, yedincisine gelmiş kurultaylarımızı başlatan,
sürdüren, bugüne getiren ve kurultaylarımızda görüşlerini bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara,
kurultaylarımızın
başlangıcından
beri görev almış olan Oda ve Şube
Yöneticilerimize, kurultaylarımızın
gerçekleşmesinde görev alan Oda ve
Şube çalışanı arkadaşlarımıza ve katılımlarınızla bu etkinliğimizi geliştiren
ve büyüten siz endüstri ve işletme
mühendisi meslektaşlarıma en samimi duygularımla teşekkür ediyorum.
Sözlerimi tamamlamadan önce; Makina Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi 32. Çalışma Dönemi'nin 2
yıllık bölümünü tamamladık. Şube
Yönetim Kurulu olarak, komisyonlarımızla, temsilciliklerimizle, şube
birimleri ve çalışanlarımızla verimli
ve üretken bir yılı geride bırakıyoruz.
Meslektaşlarımız, toplumumuz ve
ülkemiz için yaptığımız çalışmaları
taçlandırmak ve yeni dönemde de
birlikte üretip birlikte yönetmeye
devam etmek için, 13-14 Ocak 2018
tarihlerinde yapılacak olan Şube Genel Kurulu ve Seçimlerine katılımınızı bekliyoruz.”
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XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

X

I. Endüstri-İşletme Mühendisliği
Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına
İstanbul Şube sekretaryalığında 17-18
Kasım 2017 tarihlerinde MMO İstanbul
Şube konferans salonunda, “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme
Mühendislerinin Rolü” ana başlığı altında gerçekleştirilmiştir.
Kurultayımız süresince 3 panel gerçekleştirilmiş, 1 özel oturum ve 4 oturumda toplam 13 bildiri sunulmuş ve bildiriler kitabı basılmıştır.
Türkiye`de Endüstri Mühendisliği
eğitimi 1969 yılında ODTÜ`de ve hemen akabinde de İTÜ`de başlamıştır.
2017 yılında endüstri ve işletme mühendisliği alanı için yurt gene
linde
93 üniversitede 93’ü örgün, 12’si
ikinci öğretim olmak üzere toplam
105 Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Bölümü bulunmaktadır. Bunların 68’i
devlet, 37’si vakıf üniversitesidir. Bu
rakamlar, endüstri ve işletme mühendisliğinin birçok üniversitede kolayca
açılabilen mühendislik bölümlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Kasım 2017 itibariyle odamıza
kayıtlı endüstri ve işletme mühendisi
sayısı 8.050’yi bulmuştur.
Endüstri ve işletme mühendislerinin
imza yetkisi olması için iki uzmanlık
alanı tanımlanmış ve Stratejik Planlama
ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme yönetmelikleri Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Bunlardan
ilki olan stratejik planlama uzmanlığı;
ülkeyi yönetenlerin heveslerinin ve hayallerinin gerçekleştirilmesi için değil

ülke olanakları ve kabiliyetleri ile dünyadaki fırsatlar ve tehditler göz önüne
alınarak stratejik planlar hazırlanması
ve bu plana ulaşmak için tüm ülke
ekonomisinin ve sanayisinin ortak bir
istikamete yönlendirilmesi amacına
yöneliktir.
Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise mevcut kaynakları en uygun ve en etkili
şe
kilde kullanmamız için gereken
mesleki bilgi birikiminin ülke ve
toplum yararına kullanılmasına yöneliktir. Ancak bu sayede ilerlemek
ve halkımız için fark yaratacak değerleri ortaya çıkartmak mümkün
olabilecektir.
Kurultayımızda gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu, insanı tüm üretim ve
hizmet sektörlerinin odağında tutabilecek bir vizyonun endüstri ve işletme
mühendisliği açısından önemi üzerine
değerlendirmeler yapılmış ve üniversi
teler ile sanayi arasında işbirliği çerçevesinde kamusal değerlerle gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.
Kurultayımız;
-

Endüstriyel dönüşümde endüstri
işletme mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem çevre
ile uyumunu optimum düzey de
değerlendirmek,

-

Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu
ile oluşacak yararları, meslektaşı
mızın büyük fotoğrafın neresinde
olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörmek,

-

Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri uzmanlık alanlarının,
belgelen
dirmeye ilişkin yönünün

endüstriyel dönüşüme adaptasyonu ve uygulanabilirliğini incelemek,
-

Teknolojik ilerlemede toplumsal
yararların önemsenmesini sağlamak, şirketlere ve kamu tarafından
içselleşmesine katkı sağlamak,

-

Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşüm ve toplumsal kazanımları içeren derslerin
dahil edilmesini sağlamak,

-

Öğrencilere TMMOB geleneği, Makina Mühendisleri Odası bakış açısı,
öğrenci üyelik ve örgütlü yapının
gerekliliğinin önemini aktarabil
mek, vb. değerli amaçların dile
getirilmesi yanı sıra günümüzde
yaygın olarak konuşulan dijital
dönüşüm/Endüstri 4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet sunma açısından değil, kamusal-toplumsal
yarar ve insan odaklı bir yaklaşım
ile birlikte ele alınması gerektiği
vurgulanmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
delemiş, enerjinin etkin, verimli ve
tasarruflu kullanımı için toplumsal
“farkındalık” yaratma sorumluluğu
yerine getirilmiştir.
Bu doğrultuda, IV. Enerji Verimliliği
Kongresi’nde “Enerji ve Gelecek” ana
temasıyla Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği
sürecinde gelinen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu
bir tartışma ortamı yaşanmıştır.
Kongre boyunca;

Odamız tarafından Kocaeli
Şube sekretaryalığında
düzenlenen IV. Enerji Verimliliği
Kongresi, 13-14 Ekim 2017
tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi
ral ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan
Tekin Öztürk tarafından yapıldı.

“Enerji ve Gelecek” ana temasıyla,
Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde
gelinen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma
ortamı yaratılması planlanan ve iki
gün süren kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar, MMO Kocaeli Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmu-
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2007 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Enerji Verimliliği Kongrelerinde Enerji sektöründeki yasal
düzenlemeler ve temel politikalar,
ülkemizde dünden bugüne enerji
verimliliği, teknolojik gelişmeler ir-
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“Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Gelecek” konulu açılış
oturumunun ardından,
• Enerji Verimliliğinde iklim, çevre
politikalar,
• Enerji santrallerinde verimlilik,
• Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları başlığında 4 farklı oturum,
• Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları - Kojenerasyon,
• Soğutma sistemlerinde Enerji Verimliliği,
• Elektrik üretiminde verimlilik,
• Enerji Yönetimi ve ISO 50001,
• Alternatif Yakıtlar ve Yenilenebilir
Enerji,
• Enerji Verimliliği öncelikli tasarım
ve yatırımlar,
• Binalarda Enerji Verimliliği,
• Ulaşım ve tarımda enerji verimliliği
başlıklı toplam 16 oturumda 61 sunum gerçekleştirilmiştir.

35
Enerji Verimliliği ve uygulamaları
konusunda faaliyet gösteren 9 firma
kongreye stantlarıyla katılarak katılımcılar ve üretici firmalar bir araya
getirilmiştir.
650 civarında katılımın gerçekleştiği IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nde,
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma oturumları aracılığıyla, konusunda uzman kişi ve kuruluşlar, akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri bilgi ve
deneyimlerini paylaşmış, mühendis
ve teknik elemanlar ile öğrenciler
buluşmuştur.
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Ekber Çakar açılışta şunları söyledi:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Enerji
Verimliliği Kongresi’ne hoş geldiniz.
Odamız, 64 yıla varan tarihinde, çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen
bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi
ilke edinmiştir.
Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı

güç ile çalışmalarını sürdüren Odamız, meslek alanlarına ilişkin olarak
kamu ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik platformlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer almakta; bu zeminlerde oluşan
görüşleri ilgili yerlere ulaştırmadaki
takipçi tavrını sürdürmektedir.
Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin ağırlıkla çalıştığı, ülke sanayisinin en temel girdisi
konumundadır.
Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım,
enerji performans değerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre uyumlu
taşıtlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi tesisatların tasarlanması, uygulanması, atık enerjinin geri
kazanımı; kojenerasyon tekniklerinin kullanımı ve bu amaçlara uygun
cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanımı; enerji ile
ilgili konulardan bazılarıdır ve doğrudan makina mühendisliği meslek
uygulama alanları arasındadır.
Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlantılı konularda geçmişten beri bir
dizi çalışma yürütmekteyiz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği
Kongresi, enerji konulu Tesisat
Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumları; ülkemizde bu alanda yapılan öncü etkinlikler arasında yer
almaktadır.
Odamızın hazırladığı Türkiye’nin
Enerji Görünümü, Türkiye’de
Termik Santraller, Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum
Değerlendirmesi ve Öneriler,
Dünyada ve Türkiye’de Enerji
Verimliliği, Türkiye’nin Doğal
Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi, ve

Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı
Oda Raporları da bu alandaki öncü
çalışmalar arasında yer almaktadır.
Raporlarımızın referans oluşturan
nitelikte olduğunu ayrıca belirtmek
isterim.
Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil
mevzuatın hazırlıkları ve revizyonları
sırasında kapsamlı çalışmalar yaparak hazırlanan görüş ve önerilerimiz
ilgili kurumlarla paylaşılmıştır, bu işbirliğimiz sürmektedir.
Enerji konusu, Odamızın eğitim ve
belgelendirme çalışmalarında da
önemli bir yer tutmaktadır. Meslek
İçi Eğitim Merkezlerimizde; Mekanik
Tesisat ve alt dalları, Güneş Enerjisi
Sistemleri, Doğalgaz, Bina ve Sanayi
Enerji Yöneticisi, Bina ve Sanayi EtütProje, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
(Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi gibi
konularda kurslar ve seminerler düzenlenmekte; bu konularda zengin
bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir.
Odamız, enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluşlardan biri olarak, Enerji Yönetici Yetiştirme Kurslarının düzenlenmesine özel bir önem
vererek yetkilendirme sürecindeki
uzun ve bürokratik prosedürleri sabırla tamamlamış ve Türkiye’nin ilk
“Enerji Verimliliği Yetkili” kuruluşu
olarak, Kasım 2009’da İstanbul Şubemizde ilk sertifika programını düzenlemiştir. Eğitimlerimiz ülke geneline
yayılarak bugün 18 Şubemizin tamamında sürmektedir.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz
uyarınca, Kocaeli’nde Odamızın öz
kaynaklarıyla; İzmir’de İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle enstitü bünyesinde, uygulamalı enerji
verimliliği laboratuvarları oluşturduk. 2010 yılında İzmir’deki merkezi,
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kaynaklara sahip olmayan ve enerjide dışa bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler, bu değişim sürecinde;
hem güvenli enerji kaynaklarına yönelmek hem de yenilenebilir enerji
teknolojileri satarak bu yeni dönemde ekonomilerini güçlendirmeye çalışmakta ve “temiz enerji ekonomisi”
olarak adlandırdıkları bu sektörü ciddi olarak desteklemektedir.

2011 yılında Kocaeli’ndeki merkezimizi, geçen ay da Mersin’de Güneş
Park Enerji Kompleksi Uygulamalı
Eğitim Merkezimizi hizmete açtık.
Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu ağırlıklı
Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde enerji verimliliği için önemli olan
eğitim altyapılarını geliştirmiştir.
Odamız, enerji verimliliği ile bağları
bulunan basınçlı kaplar, kaldırma ve
iletme makinalarının periyodik kontrolleri, gaz yakma tesislerinin baca,
tesis ve yerleşim uygunluğu denetimleri, baca gazı ölçümleri dahil birçok konuda “Akredite A Tipi Muayene
Kuruluşu” olarak, 2004 yılından bugüne, teknik mevzuata uyum ve uluslararası tanınırlık alanında ülkemiz lehine önemli adımlar da atmıştır.

Gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji
konusunu, enerji güvenliğinin yanı
sıra, gelecek için önemli bir ekonomik yatırım, istihdam ve teknoloji
egemenliği alanı olarak görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri, bir yandan fosil kaynaklar üzerindeki politik
etkinliklerini çatışmalı bir şekilde
sürdürmeye çalışırken yeni teknoloji pazarındaki paylarını artırmak için
de rekabet etmektedirler.

Dünya enerji sahnesinde enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynaklar
üzerindeki hakimiyet kavgası doruk
noktaya ulaşmıştır. Enerji kaynaklarının kullanımı, ülkelerin egemenlik
ve bağımsızlıklarıyla iç içe geçmiştir.

Bu noktada ülkemizde emisyon grafiği seyrinin aşağıya doğru çekilmesi,
karbonsuz ekonomiye dönüşümün
planlanması ve uzun erimde bu
hedefe ulaşılmasına yönelik planlama ve uygulamalara ihtiyaç vardır.
Bu yaklaşım; enerji verimliliğinde
önemli artışların sağlanmasını, toplumların yüzlerini güneşe dönmelerini; fosil yakıtların paylarının radikal
bir şekilde düşürülmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz enerjilere daha çok yönelmeyi zorunlu
hale getirmektedir.

Ülkemizde nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji talebimiz
hızla artmaktadır. Dünya ortalamasının üç misli bir enerji talebi ile karşı
karşıyayız. Artan enerji ihtiyacımızın
ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde
karşılanmasında yaşanan sıkıntılar
ülkemizin en önemli problemlerinden biridir.

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku ithalatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca proje stoku
gerçek ihtiyacın üzerindedir.

Stratejik bir planlamanın olmaması,
ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından
çekilerek mevcut zenginliklerimizin
değerlendirilmemesi sorunlarımız
arasında yer almaktadır.

Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme ve özelleştirme politikaları kapsamında plansızca ve
ihtiyacın çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için lisans

Dünya enerji sektörü de radikal bir
değişimin eşiğindedir. Özellikle fosil
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verilmekte ve teşvik edilmektedir.
Bu projelerin 35 milyar dolar tutarındaki kredilerinin nasıl geri ödeneceği sorusunun tek yanıtı, ne yazık
ki faturanın yine halka ödetileceği
şeklindedir.
Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz
yatırım alanlarında halkın istemediği
projeler üretim ve yaşam alanlarını
tahrip etmektedir.
Ülkemizin enerji ihtiyacı esas olarak
yeni enerji arzı ve ithal enerji kaynağına dayandırılmış, fosil kaynaklı
ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmıştır. Dışa bağımlılık
yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir boyuta
ulaşmıştır ve bağımlılık oranı her yıl
biraz daha artmaktadır.
Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı ve enerji verimliliği
potansiyelini geliştirmediği takdirde, söz konusu bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde hızla yüzde
80’lerin üzerine çıkması muhtemeldir. Yalnızca 2017 yılı enerji girdileri
ithalat tutarının 40 milyar dolara
yaklaşması söz konusu olabilecektir;
bunun çok ciddi bir rakam olduğunu
sanırım hepimiz kabul ediyoruzdur.
Sadece arz tarafına önem veren
enerji politikası terk edilmediği;
enerji arzı ve tüketiminin, toplum çıkarları doğrultusunda, gerçekçi hedefler ile verimlilik kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı
sürece; yüzde 25 olarak hesaplanan
enerji verimliliği potansiyelini geri
kazanmak mümkün olamayacaktır.
30 yılı aşan neoliberal politikalar ile
enerji alanındaki kamu kuruluşlarının
parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesi ulusal
çıkarlarımızı oldukça zedelemiştir.
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Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkemizin en önemli problemlerinden
biridir. Bunun en önemli nedeni,
stratejik bir planlama anlayışının
olmaması, ithal doğalgaza dayalı
elektrik enerjisi üretim tesislerinin
teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilmesi; zengin linyit
rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmemesi; bu
alanlara yatırım yapılmaması, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir.
Oysa Türkiye yerli ve yenilenebilir
enerji kaynakları açısından birçok
güçlü yöne sahip bir ülkedir. Güneş,
su, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik
ve linyit kaynaklarımızdan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi
değerlendirilmesi ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine ulaşan enerjide
dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde
azaltması söz konusu olabilecektir.
Sorunların çözümü kamusal planlama ve yerli kaynak kullanımını esas
alan enerji politikalarının en geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından
geçmektedir. Bu politikalarda enerji
verimliliği özel bir yer tutmalıdır.
Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği politikaları ve enerjide kaynak
çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir
“enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorundadır. Enerjinin verimli ve
etkin kullanımı ulusal, toplumsal bir
politika haline getirilmelidir.
Bu noktada ülkelerin sahip olduğu
en önemli öz kaynak olan enerji
verimliliğinin daha da etkinleştirilmesi, kurumlardaki kadroların
güçlendirilmesi, genel ve sektörel
hedeflerin ve eylemlerin belirlen-

mesi, halkın ve sanayicinin enerji
verimliği önlemlerini uygulamak
üzere teşvik edilmesi, mevzuatın
gözden geçirilerek düzeltilmesi ve
tüm bu çalışmaların yerli mühendis
ve mimarlar tarafından yürütülmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Önemli bir konuya değinerek konuşmamı tamamlayacağım.
12 Eylül döneminde yapılan ve hiçbir hükümetin işletmediği bir düzenleme uyarınca, TMMOB ve bağlı
Odalarının, bazı Bakanlıklarca “idari
ve mali denetim” yoluyla hiyerarşik
vesayet altına alınması girişimleri bir
süredir gündemdedir.
Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan
135. maddesinde yer alan “meslek
kuruluşları üzerinde devletin idari
ve mali denetimine ilişkin kurallar
kanunla düzenlenir” hükmüne ve
TMMOB Kanunu ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın, iktidar
bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB’yi
siyasi iktidarın hiyerarşik vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.
Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm
kamuoyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya Mühendisleri
Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından açılan davada
hukuk dışı bir şekilde görevden alınma kararı verilmiştir. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, bu
karar üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan
ayında yapılacağını açıklamıştır.
Anayasa’nın 135. maddesine aykırı

olan bu hukuk dışı kararı protesto
ediyor ve kınıyoruz.
TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısının darbe hukuku ile
zedelenmesine karşı, Makina Mühendisleri Odası olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam
bir dayanışma içinde olduğumuzu
burada belirtmek istiyorum.
Son olarak Odamız adına kongrenin
gerçekleştirilmesini sağlayan Danışma, Düzenleme ve Yürütme Kurullarımıza, kongreyi destekleyen ve
katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş
ve üniversitelerimize, oturumlarda
bildiri sunacak tüm konuşmacılara,
Kocaeli Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına,
Oda Enerji Çalışma Grubu’na, tüm
delege ve izleyicilere Oda Yönetim
Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür
ediyorum.
Kongremizin Türkiye’nin sanayi
üretiminin ve dolayısıyla enerji tüketiminin önemli bir bölümünün
gerçekleştiği Kocaeli ilimizde yapılmasının, beklenen yararı en üst
düzeye çıkaracağını umarak etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Ünal Özmural açılışta şöyle
konuştu:
“Dünyada yıllık nüfus artışından daha
fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir
enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı;
sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip
olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha
da önemli hale getirmektedir.
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değer bir azalma göstermeyecektir.
Elektriğe hâlâ erişemeyen
dünya nüfusunun %15’ine
ulaşan “enerji yoksunu” 1,1
milyar insanı, elektrik kullanabilir hale getirebilmek,
yemek pişirmek ve ısınmak
için çalı çırpıdan öteye geçememiş yüz milyonlarca insanı, çağdaş yaşam koşullarına
ulaştırabilmek için, enerji
sektörünü özel tekellerin salt
kâr egemenliğinden çıkarıp
kamusal bir düzleme aktarmak ve yenilenebilir kaynaklara dayalı, düşük karbon
emisyonlu bir ekonomiye yönelerek,
enerjide demokratik bir denetimi/
programı gerçekleştirme ihtiyacı
vardır.

Enerji Verimliliği, Ülkemizin artan
enerji talebi riskine karşılık en kolay,
en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali
hazırda ülkemizin yaklaşık olarak
bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %40 ve ulaşım sektöründe
%15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Fosil yakıtlı enerji tüketiminin sebep
olduğu hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum yaşamına olumsuz
etkilerini azaltmak; iklim değişikliğinin insan yaşamını tehdit eden, kuraklıklar, orman yangınları, beklenmedik zamanlarda yüksek yağışlar
ve su baskınları, çok sert geçen kışlar
vb. olumsuz etkilerini azaltmak; hızlanma eğilimindeki sıcaklık artışını
sınırlamak zorunludur.

Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak
sistemlerde enerji verimli teknoloji
ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz
ekonomisinin gelişimine çok önemli
bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden
halkın yaşamını tehdit eden çevre
kirliliğinin engellenmesinde, iklim
değişikliği ve küresel ısınma ile etkin
bir mücadele yöntemi olan enerji
verimliliği dünyanın korunması için
önemli bir adımdır.

Paris İklim Değişikliği görüşmelerinin
hedefi olan küresel sıcaklık artışını
1,5 veya en fazla 2 santigrad derecede tutabilmek için, enerji arz ve
tüketiminde ciddi ve radikal politika
değişiklikleri gereklidir. Küresel emisyon artışı yıllık olarak 40 Gton. Bilimsel çalışmalar dünyanın kritik iklim
değişikliği aşamasına gelmeden kaldırabileceği emisyon miktarının azami toplam 800 Gton olduğunu işaret
ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki 20 yıl
çok kritik bir dönemdir.

Petrol, gaz ve kömür tekellerinin çok
etkin olduğu günümüz dünyasında,
birincil enerji tüketiminde 2016’da
%85,5 oranında olan fosil yakıtlara
yüksek bağımlılık, izlenen politikalarda radikal değişiklikler olmadığı
sürece, kısa ve orta dönemde kayda
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Aşırı dışa bağımlılık, artan enerji faturaları, temininde aksama ve sıkıntılar nedeniyle, enerji, ülkenin güvenliği ve halkın refahı için bir sorun
kaynağı ve gelişmenin ve bağımsızlığın önündeki en önemli engellerden
biri de olabilir. Bu nedenle, toplum
çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi
amaçlayan demokratik enerji politika ve programlarını; Önce hayal etmek, Sonra tanımlamak, tasarlamak,
kurgulamak, planlamak, geliştirmek
ve uygulamak için yoğun bir şekilde
çalışmalıyız.
Odamız, 1-2 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 9-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan
2011 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; Enerji sektöründe temel
politikaları ve teknolojik gelişmeleri
irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve
tasarruflu kullanımı için toplumsal
“farkındalık”, “bilgilenme” ve “bilinç”
yaratmaya yönelik yeni açılımlar
sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir.
13-14 Ekim 2017 tarihinde dördüncüsü düzenlediğimiz Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma oturumları, panel
ve forumlar aracılığıyla ülkemizin
dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenler, kamu ve özel sektör
yetkilileri, sektörde ürün ve hizmet
üreten firmalar ve işletmelerin bilgi
ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması amaçlanmıştır.
Kirlenmeden, kirletmeden, barış içinde, eşit, özgür, adil, aydınlık bir dünya
ve bağımsız ve demokratik bir Türkiye dileklerimle...

39

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ SONUÇ
BİLDİRİSİ

I

V. Enerji Verimliliği Kongresi,
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Kocaeli Şubesi'nin yürütücülüğünde, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr.
Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre, 5 kamu kuruluşu, 12 sivil
toplum kuruluşu, 28 üniversite ve
21 özel sektör kuruluşunun desteği ile düzenlenmiştir. Etkinliğe,
TMMOB ile bağlı Odaların yöneticileri, MMO Genel Merkez ve Şube
Yöneticileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nden uzmanlar, üniversitelerden akademisyenler, ürün ve
hizmet üreticileri, sektör dernek
temsilcileri, kamu kurumları ve özel
kuruluşlardan uzmanlar, mühendis
ve teknik elemanlar ile üniversite
öğrencileri katılmıştır.
IV. Enerji Verimliliği Kongresi'nin
ana teması “ENERJİ VE GELECEK”
olarak belirlenmiştir. “Dünya’da
ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve
Gelecek” başlık açılış oturumunda, Türkiye’de enerji verimliliğinin
dünü, bugünü ve yarını ele alınarak
ülkemizin enerji görünümü ortaya
konulmuş, 21. yüzyıl enerji dengelerinde temiz ve tükenmez enerji
kaynaklarının yarattığı paradigma
kayması irdelenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binalarda enerji
verimliliği konusundaki çalışmaları
paylaşılmıştır.

Kongrede; Enerji Verimliliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana
enerji verimliliğinde ülke
olarak geldiğimiz nokta,
uygulamadaki sorunlar ile
çözümlerine yönelik öneri ve görüşler tartışmaya
açılmıştır.
Ayrıca, sunulan çeşitli
tebliğlerle;
Türkiye’de
enerji sektörünün durumu, enerji verimliliği
ve istihdam, enerji verimliliği ve iklim-çevre
politikaları, enerji santrallerinde
verimlilik,
sanayide enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon, soğutma
sistemlerinde
enerji
verimliliği, elektrik üretiminde verimlilik ve ISO 50001 enerji yönetimi standardı, alternatif yakıtlar ve
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği
öncelikli tasarım ve yatırımlar, binalarda enerji verimliliği, ulaşım ve tarımda enerji verimliliği konularında
bilgi ve görüşler katılımcılarla paylaşılmıştır.
Kongrede, 16 oturumda 61 sunum
ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda yapılan tartışma
ve sunulan bildiriler ile ifade edilen
görüşlerden hareketle, ülkemizdeki
enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili
olarak, aşağıdaki genel öneriler ile

sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerine yönelik öneriler, ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun
dikkatine sunulmaktadır.
Sonuç ve öneriler:
1. Enerji insan yaşamının zorunlu
ve ortak bir gereksinimi olarak
toplumsal yaşamın vazgeçilmez
bir öğesidir. Sosyal devlet anlayışı; enerjinin toplum yararını
gözetecek biçimde planlanmasını, üretimini ve arzını gerektirir. Bunlar da ancak toplum
çıkarlarını gözeten kamusal nitelikte bir hizmet ve politikalar
ile mümkün olabilir. Enerji yok-
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işbirliğinin parçası olmalı, hem
de alınan bu kararlar doğrultusunda ulusal düzeyde politika
ve stratejiler geliştirmelidir.

sunlarına ve enerjiyi kullanma
imkanı olmayanlara kamusal
destek sağlanmalıdır. Enerji
masraflarının aileler ve küçük
esnaf üzerindeki baskısını azaltacak gerekli önlemler alınarak bu kesimler desteklenmeli,
enerji girdileri ve ürünlerindeki
yüksek vergiler düşürülmelidir.

4. En önemli temiz enerji seçeneği
olan enerji verimliliği, hem yatırım büyüklüğü hem de toplam
enerjideki payı nedeniyle artık
dünya’nın “birinci yakıt”ı haline
gelmiştir ve makroiktisatçılar tarafından mevcut en güçlü enerji
kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki bu potansiyeli
sağlıklı olarak tanımlayacak bir
veri ve değerlendirme alt yapısı
yoktur. Enerji verimliliğine gereken önemin verilmesi için en
kısa sürede bilimsel yaklaşımlar
ve güçlü veri alt yapısıyla ülkemiz için de bu tanımlamanın yapılması zorunludur.

2. Bugüne değin izlenen, sadece arz tarafına önem ve değer
veren enerji politikaları terk
edilmelidir. Artan enerji ihtiyacını karşılamada bugüne kadar
akla ilk gelen ve uygulanan yol
olan, plansız bir şekilde çok sayıda yeni elektrik üretim tesisi
kurmak yöntemi yerine; talebi
ve üretimi yöneterek, enerjiyi
daha verimli kullanıp, sağlanan
tasarrufla yeni tesis ihtiyacını
azaltma politika ve uygulamaları hayata geçirilmelidir. Enerji
arzı ve tüketimi, toplum çıkarları doğrultusunda, gerçekçi
rakamsal hedefler ile verimlilik
kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; bu
önemli kaynağı geri kazanmak
mümkün değildir.

5. Enerji verimliliği artık sadece
enerji tüketimindeki azalma ile
ifade edilmemekte ve “Çoklu
Yarar”ları ile gündeme getirilmektedir. İthalat katkısı, sera
gazı emisyonlarındaki azalma,
genel ekonomi üzerinde olumlu etki, istihdam, enerji fiyatlarının düşmesine katkı sağlanması, yerel hava kirliliğinde ve
dolayısı ile bölgesel kirliliğin
yarattığı halk sağlığı problemlerinde azalma, enerji satın alma
gücünü arttırarak enerji yoksulluğunun azaltılması dolayısı ile
yaşam standardında yükselme,
kaynak verimliliğinde artış yani
suyun ve hammaddelerin daha
iyi kullanımını ve atıkların değerlendirilmesi, sanayideki üretim artışı; enerji verimli yapıların
değer artışı, enerji verimliliği artışı ile sağlanan çoklu ekonomik
ve sosyal yararlardır. Enerji ve-

3. Türkiye’nin 475 milyon ton
CO2 eşdeğerini geçen seragazı
emisyonlarının yüzde 70’den
fazlası enerji kaynaklı olup,
2015 yılında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı
emisyonlarında 1990 yılına
göre yüzde 153,1 oranında artış
gözlenmiştir. Küresel ısınma ve
buna bağlı iklim değişikliğinden en çok zarar görecek ülkelerden biri olan Türkiye, küresel
ısınmanın çözümüne yönelik
hem uluslararası alanda yapılan
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rimliliğine destek vermekten kaçınan Maliye Bakanlığı gibi kuruluşları ikna etmek üzere enerji
verimliliğinin ülkemize sağlayacağı faydalar detaylı araştırmalarla ortaya konmalıdır.
6. Kalkınmada; enerji kullanımını
azaltan, enerjiyi verimli kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir
modele geçiş sağlanmalıdır.
7. Yarattığı katma değeri görece
düşük, yoğun enerji tüketen,
eski teknolojili, çevre kirliliği
yaratabilen sanayi sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı
demir-çelik, tekstil vb.) yerine
enerji tüketimi düşük, ithalata
bağımlı olmayan, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı,
ileri teknolojili sanayi dalları
(elektronik, bilgisayar donanım
ve yazılım, robotik, aviyonik,
lazer, telekomünikasyon, gen
mühendisliği, nano-teknolojiler
vb.) tercih edilmelidir.
8. Tüm programlar ve politika
uygulamalarının izlenebilmesi için bilimsel ve güvenilir bir
veri toplama ve değerlendirme
sistemi bir an önce hayata geçirilmeli, endüstriyel işletmeler
ve binalardaki enerji verimliliği
çalışmaları, sağlanan tasarruflar
bölge ve sektör bazında ortaya
konmalıdır. Geleceğe yönelik
projeksiyonlar ile yıllık raporlar
hazırlanıp yayımlanmalıdır. Gelişmeler sağlıklı bir veri tabanı
ile izlenmelidir. Envanter ve
analizler, geleceğe yönelik projeksiyonlar ile yıllık raporlar ilgili
kurum ve kuruluşların katılımı
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rin miktarının artırılması, değerlendirme sürecinin kısaltılması
ve yeni teşvik programlarının
oluşturulması sağlanmalıdır.
13. Kamu binalarının enerji etütleri
kapsamında kamuya ait bina ve
tesislerin envanteri çıkarılmalıdır. Stratejide belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için
kısa ve orta vadede yapılacaklar
belirlenmeli, uygulamalar takip
edilerek raporlanmalıdır.

ile hazırlanıp şeffaf bir biçimde
kamuya açık şekilde yayımlanmalıdır. Kanun çıktığından beri
gerçekleşmeyen hususlarla ilgili
denetim ve değerlendirmeler
yapılmalı ve mevzuata aykırı
davrananlara yaptırımlar uygulanmalıdır.
9. Strateji Belgesinde belirtilen
hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik olarak AB ülkelerinde
uygulanan zorunlu uygulama
planları ve alternatif önlemler
incelenmeli ve ülke koşullarına
uygun politikalar belirlenmelidir. Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve uygulamaları çekici
hale getirmek için yeterli kamu
fonu ve yeni finansman modelleri oluşturulmalıdır.
10. Düzenli bakım onarımlar ile
elektrik üretim tesislerinin verimliliği arttırılmalıdır. Bu çalışmaların yerli mühendislik ile
yapılması yerli teknolojilerin
geliştirilmesindeki ilk adım olacaktır. Benzer olarak elektrik tra-

foları önemli kayıp noktasıdır.
Buralarda alınacak önlemler ve
uygulanacak teknolojiler başlangıçta maliyeti yüksek olsa da
önemli tasarruf noktalarından
birisidir.
11. Ülkemizde sık sık değişen ve
birbiri ile tutarsız düzenlemeler,
enerji verimliliğinin toplumsal
ve kurumsal olarak içselleştirilmesi sürecini geciktirmektedir.
Bu nedenle ilgili kanun, yönetmelik, diğer yasal düzenlemeler a stratejik bir yaklaşımla,
bütüncül olarak toplum yararı
gözetilerek ve ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden
düzenlenmelidir.
12. Zorunlu enerji etütlerinin yapılması mevcut durumun gözle
görünür hale gelmesine yardımcı olacaktır. Ancak enerji
verimliliğini artırmak için daha
önemli olan gerekli yatırımların yapılmasıdır. Yatırımlar için
mevcut desteklere başvuruların
kolaylaştırılması, mali destekle-

14. 2000-2015 yılları arasında yapı
kullanma izni belgesi alınan
yapı sayısının 1.313.960 olduğu,
2015 yılı sonu itibarıyla toplam
yapı sayısının 9.152.635 olarak
tespit edildiği göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi alan
bina sayısı oldukça düşüktür.
Mevcut ve yeni binalara EKB
düzenlenmesinin ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
15. Enerji verimliliğine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalığın artırılması konusunda
çalışmalar yaygınlaştırılmalı, çeşitlendirilmeli, sosyal medya etkin olarak kullanılmalıdır. Enerji
Verimliliği, tüm mühendislik
eğitim programlarına zorunlu
ders olarak konulmalıdır.
16. Enerji tüketimi bir bütündür,
özellikle sanayi, termik santral,
soğutma üniteleri gibi birimlerden atılan ısı, başka bir tüketim
için kaynak teşkil edebilmektedir. Enerji analizlerinin yaşamımızın her alanına sokularak
kayıp noktalarının kazanç alanlarına dönüştürülmesi için yeni
yaklaşımlara ihtiyacımız vardır.
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dir. Bunun bir nedeni KOBİ’lerin
enerji verimliliği mevzuatı ve
teşvikleri konusunda ya çok az
ya da hiç bilgi sahibi olmamaları
ile enerji etüt raporlarının YEGM
tarafından kontrol edilip onaylanma sürecinin uzun sürmesidir. KOSGEB’in enerji verimliliği
konusundaki mevcut desteklerinin etkinliği ve görünürlüğünün artırılmasının yanı sıra KOBİ’lerde enerji verimliliği için
yeni finansman modellerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.

17. Özellikle sanayi sektöründe atık
ısının değerlendirilmesi, kompresör, fan ve pompalarda hız
kontrolu, ısı yalıtımı gibi uygulaması kolay ve teknolojisi bilinen
onlarca önlem hala uygulanmayı beklemektedir. YEGM her
yıl tematik teşvik ve uygulama
programları ile bu alanlara dikkat çekmelidir.
18. Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlendirilmesi, kimlik
belgeleri, yasal zorunluluğu yerine getirmek için yapılmaktadır.
Bu çalışmaların etkinleştirilmesi
ve amacına uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.

19. Dünyada temiz enerji dönüşümü yaşanmaktadır. Binalar bu
dönüşümün kilit alanlarından
birisidir. Binaların en az enerji ile
ısıtılacak ve soğutulacak şekilde
yapımı, tasarım aşamasından
itibaren planlandığında küçük
bir ek maliyet ile binanın 50
yıla varan ömrü boyunca çok az
enerji tüketimi sağlanmaktadır.
Bu anlayışın Kentsel Dönüşüm
için ön şart olarak kabul edilmeli, standardın ötesinde ve

		
Mevcut finansman mekanizmalarına ilişkin bilinçlendirme
ve farkındalık oluşturma faaliyetleri artırılmalı, prosedürler basitleştirilmeli ve süreç
hızlandırılmalıdır. Yeni finansman modelleri geliştirilmelidir.
KOSGEB’in enerji verimliliği konusunda desteklerinden yararlanma oldukça düşük seviyede-

ekonomik maliyet unsurlarını
göz önüne alan bina inşaatları
teşvik edilmelidir.
20. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü “Yeşil Sertifika Türkiye
Projesi (YeS-TR)” ile Doğayla
uyumlu, arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim verilerine ve yöreye uygun,
ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, bütüncül bir
yaklaşımla tasarlanan yeşil bina
ve yerleşmelerin belgelendirilmesi amacıyla ulusal bir sertifikalandırma sistemi kurulmasına
yönelik çalışmalar başlatılmış
olup, projenin hedeflerine ulaşması için denetim mekanizmaları ile desteklenmelidir.
21. BEP TR yazılımının birinci ve
ikinci versiyonu arasındaki fark
nedeniyle belgelerdeki farkların
nasıl değerlendirileceği belirsizdir. Ayrıca birinci versiyonundaki sorunlara rağmen uzunca bir
süre işlemde tutulan ve önemli
değişikliğe gidilen yazılımla
düzenlenen belgelerin durumu
açık değildir. Bina kimlik belgesi mevcut durumu tespit ediyor
ancak sınıfı yükseltmek zorunluluğu bulunmuyor. Eski ve yeni
binalarda sınıf yükseltme zorunlu olmalıdır.
22. Belediyeler, enerji verimliliği çalışmalarında örnek uygulamaları öncelikle kendi binalarında
yaparak rehber olmalı, mühendis odalarıyla işbirliği yaparak
kentlilere danışmanlık hizmeti
ve teknik destek vermelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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GELİŞMİŞ PAKETLEME, FOTONİK IC'LERİN
EVRİMİNİN MOORE YASASI İLE UYUMLU
HALE GETİRİLMESİNE NASIL YARDIMCI
OLABİLMEKTEDİR?
How Advanced Packaging Can Help Align the
Evalution of Photonic ICs with Moore's Law1
Larry Tarof 2

B

ilgi çağının, entegre çipler (ICs) üzerindeki transistör elemanları sayısının her iki yılda bir ikiye katlanacağı konusunda bilindik ve doğru bir şekilde öngörüde bulunan
Moore Yasası'nın kuyruğuna takıldığı gözlemine katılmayan az
kişi vardır. Bununla birlikte, transistör boyutları atom boyutları
sınırına yaklaştığı zaman ve yükselen ara bağlantı direnci güç
tüketiminde ağır bastığı zaman Moore Yasası fiziksel bir sınıra
hızlı bir şekilde yaklaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak endüstri, geleceğin veri merkezlerini meydana getirmek amacı
ile gerekli olan, "sonraki büyük şey" olarak yaygın bir biçimde
gördüğü fotonik IC'lere (PIC) yüzünü çevirmektedir.

Çok küçük transistör boyutlarından kaynaklı olarak teknolojinin sınırlarını zorlayıp gelişiminin engellenmemesi ile
birlikte, bir PIC üzerinde yer alan eleman sayısı sadece her
3,42 yılda bir iki katına çıkmaktadır ve bu, daha dağınık korelasyon katsayıları ile birlikte Şekil 1 içerisinde verilmektedir.
1
2

log10 (#eleman)
Elektronik
Fotonik
Nöronlar
Her 1,99 yıl
için 2 kat
R2 = 0.95

Kedi

İnsan

Fare

Her 3,42 yıl için 2 kat
R2 = 0.72

Şekil 1. Elektronik (kırmızı) ve fotonik (mavi) eleman sayılarının Moore
Yasası'na uygun bir biçimde temsilinin yıllara göre dağılımı. Elektronik her
1,99 yılda bir 0,95'lik bir yüksek korelasyon katsayısı ile ikiye katlanmaktadır;
bunun aksine, fotonik yalnızca her 3,42 yılda bir 0,72'lik çok daha düşük bir
korelasyon katsayısı ile iki katına çıkmaktadır.

Laser Focus World dergisinin (www.laserfocusworld.com) Mart 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.
Larry Tarof, Jabil Circuit'ta Fotonik Bilim Lideri
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PIC'lerin endüstrinin umduğu hızda
umut ve vaatle hizmet vermedikleri açıkça görülmektedir. Hızdaki
gecikmelerin önemli bir kaynağının genel olarak uygulamaya özel
IC'ler (ASIC'ler) için ve hususi olarak
PIC'ler için geliştirme ekosistemlerinde izi aranabilmektedir.

Bu ekosistem içerisinde paketleme,
büyük, yaklaşık 30 μm'lik bir hedefle
tutarlı bir şekilde maliyetin sadece
yüzde 12'sini tüketen bir uydu operasyon olmaktadır. Kolay ve etkin bir
şekilde işleyen bu ekosistem bugüne kadar Moore Yasası'nın eğrisini
ideal bir biçimde muhafaza etmiştir.

PIC'leri İçeren Uygulamalardaki
Benzersiz Zorluklar

Geleneksel ASIC'ler içerisindeki bu
ekosistemin başarısından kaynaklı
olarak, PIC'ler benzer bir yaklaşım uygulamaya çalışmıştır. Bununla birlikte bu, gerçek PIC'lerin ilerlemesinin
önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Birinci olarak, fotonik DRC
için model hâlâ evrim geçirmektedir. Döküm prosesleri farklı tasarım
kurallarına sahip olma eğiliminde
olmaktadır ve PIC'ler genellikle performanslarının optimizasyonunun
temin edilmesi amacı ile sık sık kural
dışı durumlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu, her bir araştırma grubunun döküm prosesi öncüleri olarak daha
önceden kendi yöntemleri ile bulduğu farklı optoelektronik (optik
girdilerin elektriksel çıktılar ürettiği)
cihazlar için değişen epitaksiyel (epitaksi, optoelektronik, cihazların üretiminde kullanılan bir prosestir ve bir
kristal üzerinde büyüyen başka bir
kristalin özel bir oryantasyonunun
alttaki kristal tarafından tayin edilmesini içermektedir. Epitaksiyel ise

Geleneksel bir elektronik ASIC ekosistemi içerisinde yer alan başlıca
etkileşim akışı ASIC tasarımından
(operasyonun beyni), döküm prosesinden ve test/karakterize etme
prosesinden (Şekil 2a) meydana gelen-devam eden bir iterasyon döngüsünü kapsamaktadır. Bu döngü,
ASIC'nin amaçlanan işi yapmasını
temin etmektedir.
Gelişmiş tasarım kural denetleyicisi
(DRC) ile birlikte döküm prosesi, bir
ASIC tasarımı ilerledikçe hızlı mantık yerleşimini kolaylaştırmak için
gerekli olan elektronik tasarım otomasyonunu da (EDA) ihtiva eden
modelleme yazılımı ile etkileşime
girmektedir. Bu proses, girift cihaz
performans hesaplamalarının döküm prosesinin gerçekte ne yaptığı
ile tutarlı olmasını temin etmektedir.
ASIC tasarımına her bir uygulama başına göre karar verilmektedir.

b)

a)

Döküm Prosesi
Gelişmiş
DRC

Beyin
ASIC

Test/Karakterize
etme, Elektronik,
tek disiplin

Standartlaştırılmış, ±~30 μm,
maliyetin %12'si

Uygulama

ASIC'lerin evrimi, elektronik tasarım otomasyonunun Moore Yasası
serüveninin başlangıcında yaklaşık
10.000 adet transistör seviyesi ile
çevrimiçi oluncaya kadar benzer bir
tuğla duvara çarpmıştı. PIC'ler bugün
geleneksel transistörlerde kullanılan
elemanlarla aynı sayıda elemanın
entegrasyonunu gerçekleştirmektedirler, ancak geleneksel transistörlerde kullanılandan daha karmaşık ve
çeşitli optoelektronik cihazlarla bunu
yapmaktadırlar. Bu nedenle, hızlı bir
şekilde evrim geçirmek için, endüstri
acilen elektronik tasarım otomasyonuna ihtiyaç duymaktadır.
Üçüncü olarak, belki de en önemlisi,
paketleme bugün PIC maliyetlerini

Döküm Prosesi
Eşleşmeyen DRC

SW Modelleme
Sofistike çoklu fizik
Beyin,
PIC

İterasyon döngüsü

Paketleme

İkinci olarak, PIC'ler için kullanılan yazılım programı modellemesi son derece sofistike ve çok disiplinli olan bir
fizik kullansa da hâlâ kullanımı zahmetli olmaktadır ve nispeten daha
yüksek bir beceri seti gerektirmektedir. Elektronik günümüzde iki boyutlu ve üç boyutlu ölçekte zor olan kısa
transistör etkilerini başarıyla ele alsa
bile, fotonik daha karmaşık olduğu
için bu anlaşılabilir bir durumdur.

Tamamlanmamış/Zayıf PCM Geri Bildirimi

En Yeni Teknoloji PCM Geri Bildirimi
SW Modelleme
elektron odaklı EDA

(epitaksi prosesi anlamına gelmekte) prosese tabi olma gereksinimleri
sonucunda elde edilen bir yan ürün
olmaktadır.

Paketleme
Standartlaştırılmamış, ±~1 μm

Uygulama

İterasyon döngüsü
Test/Karakterize Etme
Optoelektronik, çoklu akış

maliyetin %80'i

Karar verme merci

Karar verme merci

ŞEKİL 2. Mevcut ASIC ekosistemi içerisinde, temel etkileşimler akış doğrultusu (a) ile gösterilmektedir; bu ekosistem maliyet ve nihai hedefler arasındaki mevcut zayıf uyumun (b) kullanılması ile PIC'lere doğrudan uygulanmaktadır.
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belirleyen en önemli etken olmaktadır ve bu şaşırtıcı görünmemektedir.
Yalnız, optik uyum gereksinimleri
(tipik olarak yaklaşık 1 μm) son derece sıkı olmaktadır ve kullanılan malzemelerin farklı olan ısıl genleşme
katsayılarından (CTE) kaynaklanan
mekanik gerilimin çözümlenmesi
gibi ele alınması zor ısıl meseleler de
vardır. PIC paketlerine özgü bir diğer
zorluk ise ısıya duyarlı optoelektronik bileşenlerin işletme ve montaj
ısıl profil karakteristiklerinin yönetimi olmaktadır.
Kısaca, bir ASIC sistemini (Şekil 2b)
taklit etmeye çalışan bir PIC ekosistemi için maliyet ve nihai hedefler
arasında kötü bir uyum vardır. Bunun etkisi, fotonik için kullanılan
Moore Yasası eğrisinden açıkça görülmektedir.

PIC Paketleme Vasıtası ile Sunulan
Potansiyel Çözümler
Bununla birlikte, eğer paketlemenin
ağır basan maliyete karşılık geldiğinin farkına varırsak, bu durumda
ekosistem bu engellerin (Şekil 3) bazılarının üstesinden gelmek amacıyla ayarlanabilmektedir. ASIC'ler için
iyi çalışan bazı kalemler ise oldukları
gibi kalmaktadır.

SW Modelleme
Sofistike çok disiplinli
EDA'nın gerekliliği

Bunların arasında PIC'ler (beyin),
döküm prosesi ve test/karakterizasyon prosesi arasında yer alan iterasyon döngüsü vardır. Bu durum fotonik döküm prosesleri nano ölçekli
ASIC'ler için gerekli olan pahalı sermaye yatırımını göz ardı edebildiği
için, maliyete önemli bir katkıda bulunmamaktadır.
Buna ek olarak, PIC tasarımı ve döküm proseslerinin hâlâ DRC sorununu yönetmeleri gerekmektedir.
Fakat, PIC'lerin daha ekonomik oldukları için önemli hâle gelmeleri
sebebiyle, endüstrinin bu konuyu
fotonik EDA ile birlikte hızlı bir şekilde ele alacağı umulabilmektedir.
Ancak, burada hâlâ önemli farklılıklar vardır.
İlk olarak, önemli ve yeni bir iterasyon döngüsü, PIC tasarımı, paketleme ve test/karakterizasyon prosesleri arasında ortaya çıkmaktadır. İkinci
olarak, paketleme malzemeleri çok
önemli bir konuma sahip hâle gelmektedir. Örneğin CTE, sinyal kaybı
[tan (delta) ile temsil edilmektedir]
ve hem optik sinyali hem de ısıl/
stres profilini etkileyen yapıştırıcı
özelliklerinin hepsi PIC paketlemede
kullanılan malzeme besleme meka-

Test/Karakterize Etme
Optoelektronik, çoklu akış
Paketleme
Maliyetin %80'i

Uygulama

Karar verme merci

Beyin
PIC'ler

İte
ras
yon

Malzemeler
CTE, tan(δ), yapıştırıcılar,
ve benzeri

dö

ng

üsü

Döküm Prosesi
Bugün eşleşmeyen DRC

ŞEKİL 3. Gelişmiş bir PIC ekosistemi daha karmaşık etkileşimlere sahip olmaktadır, ancak maliyet ve nihai hedefler için
daha uygundur ve PIC'lerin evriminin Moore Yasası ile desteklenmesi konusu ile daha uyumludur.

nizması ve bunun yanı sıra modelleme yazılım programı için daha kritik
tasarım hususları haline gelecektir.
Üçüncü olarak, modelleme yazılım
programı her zamankinden daha
sofistike ve kullanıcı dostu bir hale
geldiği zaman, bu, yalnızca PIC'lere
değil aynı zamanda paketlemeye
de uygulanacaktır. Dördüncü olarak,
ve eşit derecede önemli olarak, PIC
uygulamaları ASIC uygulamalarına
göre temelde farklı bir şekilde paketlenmektedir, çünkü elektronik
için devre kartı ve modül tasarımı
genellikle yinelenen alışılmış mekanik prosedürler olmakta iken, bunlar,
fotonik için karmaşık bir proses ortaya koymaktadır.
Belirli bir uygulama için karar verilen fiziksel birim yalnızca PIC olmaktan ziyade ayrıca paketlenmiş
bir modül olmaktadır. Bu nedenle,
PIC tasarımı bütünleşik bir birim
şeklinde paketleme ile birlikte ilerlemek zorundadır.
İş, ekonomik ve yapısal bakış açısından bu, geçmişte gözlemlenenden
daha fazla bütünleşik gelişim modellerinin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Ancak, eğer bu doğrultuda bir
endüstri olarak konum alınırsa, o zaman PIC gelişiminin önündeki bazı
önemli engellerin aşılması için bir
mücadele ve başarı şansı elde edilebilmektedir. Bu da endüstrinin Moore Yasası'nın yaklaşık yarım yüzyıldır
ASIC'lere uygulandığı gibi PIC'lere
de daha yakından uygulayabileceği
bir dönüm noktası bulmasına yardımcı olabilecektir. Bu, geleceğin
veri merkezlerinin 5G, Nesneler Arası Genel Ağ, zetabayt ekonomilerinin
işlerliğini temin etmeleri amacıyla
gereksinim duydukları uygulamaları
desteklemeye yardımcı olacaktır.
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TEKNOLOJİ DÜNYASI

Helical, 2016 yılı içerisinde, müşterilerin yeni konseptleri test etmelerine
izin veren küçük bölüt prototip çalışma işlemleri için özel amaçlı
kullanılan bir prototip hücresi sunmuştur. Burada bahsi geçen ürün,
mevcut parça sayısını azaltmak amacıyla tek parça şeklinde tasarlanmış
özel bir kaplindir (motorlu araçlarda devinimi meydana getiren parçalar
ile motor arasında birleşmeyi temin eden parça ya da düzen).

2017 YILI İÇERİSİNDE
Coupling Trends in 20171

Ö

kaplin endüstrisi profesyonellerine
2017 yılı ve sonrası için düşüncelerini sorduk. Sorularımıza verdikleri
yanıtlar aşağıdaki gibidir.

nümüzdeki birkaç yıl içerisinde, Nesneler Arası Genel
Ağ'da (IoT) gerçekleşecek
olan gelişmeler, şirket içi gereksinimlere uygun bir şekilde yapılan uyarlamalar ve yeni malzemeler, kaplinlerde meydana gelecek olan yenilikleri
motive edecektir. Bu yeni yönelimlerin neye benzeyeceği ile ilgili olarak
daha iyi bir anlayışa sahip olmak için,

1

Kaplinlerin Gereksinimlere
Uygun Bir Şekilde Uyarlanması
Günümüzde hareket sistemlerinde
yapılan tasarımlar, geometrik özelliklerin yanı sıra malzeme özellikleri

bakımından da ilerleme kaydetmektedir. Bununla birlikte, giderek daha
fazla gereksinimlere uygun bir şekilde yapılan kurulum çalışmalarının
temin edilmesi amacıyla, kaplin üreticileri tasarım aşamasında önleyici
tedbirler almaktadırlar. Daha iyi ve
başarılı ilk sonuçlar elde edilmesi için
geliştirilmiş analiz kabiliyetleri talebi
karşılamaya yardımcı olmaktadır.

Design World dergisinin (designworldonline.com) Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.
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Design Components (Tasarım Bileşenleri) Şirketi'nde çalışan Helical
Products'ın mevcut yerel temsilcisi
Yamil Guerra, "Bizim tasarım sürecimizin bir unsuru, en iyi çözümün
elde edilmesine yardımcı olmak için
müşterinin gerçekleştirmek istediği uygulamayı mümkün olduğunca
öğrenmektir. Çoğu kez sıra dışı bu
görüş hepimiz için fayda sağlamıştır," der.
Helical, 2016 yılı içerisinde, müşterilerin yeni konseptleri hızlı bir şekilde
test etmelerine izin veren küçük bölüt prototip çalışma işlemleri için özel
amaçlı kullanılan bir prototip hücresi
sunmuştur. Bu, müşterilerin konseptleri pazara hızlı bir şekilde sunmaları
için AR-GE avantajı temin eden prototipler üzerinde tedarik sürelerini
önemli bir düzeyde azaltmıştır.
Mühendislik fikir paylaşım toplantıları hem müşteri sitesinde yer alan
uluslararası temsilci ağı aracılığı ile
hem de şirketin bünyesinde yer alan
Uygulamalar Mühendislik Bölümü
aracılığı ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Belirtildiği gibi, tasarım aşamasında
gerçekleşecek olan hızlı bir gelişme kritik olmakta ve endüstrideki
kaplin üreticileri bir proje içerisinde
gerçekleşen uzun tedarik sürelerinin sebebinin bir kaplin olduğunu
bilmektedirler. Ringfeder, bu özel ve
sancılı problemi gidermek amacıyla
bir çözüm bulmuştur.
Ringfeder Güç İletim Bölümü'nün
başkanı Ross Rivard, "Sahip olduğumuz Hızlı Yanıt Programı'nı (RRP)
genişletmeye devam etmekteyiz.
Bu programın temelinde müşteri ile
iş ilişkilerinin hazır ve işler durum-

da olmasının temin edilmesi yer
almaktadır. Başka bir deyişle bu, bir
projenin gelişme göstermesinin ve
başarısının sağlanması ya da bir son
kullanıcının faaliyetini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Sahip olduğumuz Hızlı Yanıt Programı, halihazırdaki dört adet
en popüler aktarma merkezi türüne
ait her boyutta yer alan metal körük
parçalarını ve servo geçme kaplinlerini kapsamaktadır. Yakın bir zaman
içerisinde, dişli kutusu ve Nor-mex
(kauçuk elastik elemanlara sahip
olan esnek bir kaplin) kaplinlerini
ihtiva edecek belli başlı bir programı
genişleteceğiz," der.
Üreticilerin bir müşteriye fiyat ya da
ürün temin etme konusunda karşılaştıkları gerçek bir zorluk bulunmamaktadır. Müşteri de genel olarak
kalitenin varlığını baştan kabul etmektedir. Bu durumda asıl mesele,
baştan sona gerçekleşen bir müşteri
deneyiminin değişiklikler, kesintiler
ve sorunlar içermeyen bir şekilde
temin edilmesidir. Günümüzdeki tüketiciler artık daha aza tekabül eden
hiçbir şeyin beklentisinde olmamaktadırlar.
Rivard, "Gerçek değer

temin eden şirketler, müşteri deneyiminin kalitesine odaklanmaktadırlar. Sahip olduğumuz müşterilerin işini kolaylaştırmak, itici bir güç
olarak işlev görmek zorundadır ve
sahip olduğumuz müşterilerin işini
daha basit ve kolay hale getirmek,
Ringfeder'in peşinden koştuğu neredeyse her programın ya da ilerlemenin arkasındaki itici bir güç olmaktadır," der.
Stafford Manufacturing gibi bazı şirketler, mevcut ürün yelpazelerinin
içerisinde yer alan mil bilezikleri ve
rijit mil kaplinleri ile pek çok uygulama gereksinimini karşılamaktadır. Bu üretici firmaya ait olan ürün
yelpazesi, belirli özel işler amacı ile
müşterilerden gelen taleplere yanıt
olacak şekilde üreticinin sürekli bir
biçimde birbirine eklenen kapsamlı
öğelerinden meydana gelmektedir.
Bununla birlikte, hareket sistemlerinin karmaşıklığında artış gözlenmeye devam etmekte iken, aynı şekilde,
komple gereksinimlere göre uyarlama da mühendislerin ilgisini çeken
bir konu haline gelmektedir.
Bu nedenle, sözü edilen
üretici son zamanlarda
sayısız montaj seçeneğine, ayarlamalara, sabitleme ve
tutturma çeşitlerine ve diğer uygulamaya has

TB Wood'un kendi ürünü olan Sure-Flex kaplininin
performansını arttırmak için kauçuk teknolojisindeki gelişmelerden faydalanmaktadır.
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özelliklere sahip ürünleri satmaya
başlamıştır.

ek olarak, yeni uygulamaya giren
SPARC sistemimiz ve 3 boyutlu prototiplendirme sistemimiz de çözümü gayret gerektiren ve karmaşık
zorluklar ile karşılaştığımız zaman
ilgili geribildirimi anında sunmamıza olanak tanımaktadır," der.

Stafford Manufacturing Şirketi'nin
başkanı Arthur Stafford, "Biz komple özel amaçlı ihtiyaçları temin etmek için 'ihtilaflar içermeyen' bir
yol da sağlamaya çalıştık. Bununla
birlikte, yöntemlere ve büyük ve
küçük kompleks parçaları herhangi
bir miktarda, hassas bir şekilde üretmemize olanak sağlayan ekipmanlara ağırlıklı olarak yatırım yaptık.
Müşteri hizmetleri uzmanlarımız ve
mühendislerimiz mühendislikle ilgili talepleri zamanında bitmiş parçalara dönüştüren uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Buna

Kaplin Malzemelerinde
Gözlenen Yönelimler
Geçtiğimiz son on ya da yirmi yıl
içerisinde, kaplin tasarımı kaplin
malzemelerinde gerçekleşen ilerlemelerden nerede ise etkilenmemiştir. Kaplinlerin imal edildiği hammaddeler genel olarak bileşenlerin
daha fazla mukavemete, sağlamlığa,

korozyona karşı dirence, hafifliğe sahip olmalarına ve bundan başka ihtiyaçları karşılamalarına da yardımcı
olmaktadır.
Guerra, "Yeni malzemeler ve teknolojiler, otomasyon endüstrisini
ağırlıklarda azaltıma gitmeye, daha
küçük alan kaplamaya ve daha yüksek verim elde etmeye doğru yönlendirmektedir. Herhangi bir hareket
kontrol sisteminden daha az girdi ile
daha fazla çıktı elde etmek amacıyla bileşenlerin entegrasyonuna ve
genel olarak daha az hareketli olan
parçaların kullanımına doğru harekete geçmemiz gerekmektedir," der.
Örnek olarak, mühendisler şimdi,
artık kendi tasarımları için kauçuk
teknolojisinde gerçekleşen yeni gelişmelere erişim temin edebilmektedir. Ürün Yöneticisi John Smihal, TB
Wood's Şirketi'nde kullanılan elastomer esaslı kaplinlerin kendi müşteri
tabanını doğrudan etkilediğini belirtmiştir.

SPARC sisteminin ve 3 boyutlu prototipleme yeteneklerinin yakın zamanda yeni uygulamaya
girmesiyle birlikte, Stafford Manufacturing daha fazla gayret gerektiren ve karmaşık tasarım
zorlukları ile ilgili geribildirimi anında sağlamaktadır.
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John Smihal, "Sahip olduğumuz
Sure-Flex kaplinlerinin performansını artırmak amacıyla kauçuk teknolojisinde gerçekleşen yeni ilerlemeleri kullanmaktayız. Bu Sure-Flex Plus
ürün geliştirme prosesi, ilgili tork
gereksinimlerini halen karşılamakta
iken, önde gelen bir pompa sistemleri tedarikçisinin belirli ANSI pompa
paketlerini daha küçük boyutlu bir
kaplin seviyesine düşürerek iyileştirmesini temin etmektedir. Kaplinlerin
boyutunda gerçekleştirilen küçülme
şirketin kendi müşterileri için büyük
bir fayda sağlamıştır," der.

İŞ GÜVENLİĞİ
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Üniversitelerde Mobbing ve
Bunun İş Ortamına Etkisi
Hikmet Rende1
Kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan,
örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO)
göre iş kazası; önceden planlanmamış, çoğu
kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç
ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin
bir süre durmasına yol açan bir olaydır. İş
kazası, çalışanı veya görevliyi bedence ve
ruhça arızaya uğratan bir olay olduğuna
göre, iş kazalarına çalışanların psikolojik
durumlarının da bir etkisi olduğu açıktır.
Mobbing de bunlardan biri olup, işyerlerinde
kişilere yönelik gerçekleştirilen, sistematik
biçimde devam eden, yıldırma, aşağılama,
yok sayma veya işten uzaklaştırmayı
amaçlayan; mağdurun ya da mağdurların
kişilik değerlerine, mesleki durumlarına,
sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar
veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve
davranışlar bütününü içermektedir.
Mobbing mağduru kişi veya kişiler mesleki
yetkinliğini ve mesleki bütünlüğünü
sorgulama, özgüven eksikliği, benliğinin
yitirilmesi, paranoya ve kafa karışıklığı,
motivasyon eksikliği gibi sorunlar
yaşamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda
mobbingin ne olduğu, çeşitleri ve etkileri,
üniversitelerimizde mobbing ile ilgili alınan
veya alınması gereken tedbirlerin neler
olduğu üzerinde durulmuştur.
1

1. GİRİŞ
İş kazaları ciddi bir sosyal risk olarak değerlendirilmektedir. İş kazaları, dünyada ve ülkemizde çalışma hayatının
en önemli sorunlarından biridir.
Ülkemizde iş kazaları ve bu kazalar sonucu meydana gelen ölüm, yaralanma olayları ile ekonomik kayıplar, gelişmiş ülkelere oranla çok çok fazladır.
İş kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda iş kazalarının birinci temel nedeni çalışanların güvensiz tutum
ve davranışları ile işyerindeki güvensiz durumlardan oluşmaktadır. iş kazalarının meydana gelmesine etki eden en
önemli faktörün %80 oranla insan olduğunu ortaya koymuştur.
O halde insanların hangi özellikleri ya da hangi durumlarda bu iş kazalarının oluşumunda rol oynamaktadır? İnsan
psikolojisinin bir etken olduğu bilinmektedir. O halde insan psikolojisini bozan ve aynı şekilde çalışana ve kuruma
maddi ve manevi olarak zara veren “Mobbing” üzerinde
durulması gerekmektedir.

Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühünedisliği Bölüm Başkanı, Antalya - hrende@akdeniz.edu.tr
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2. İŞ KAZASININ TANIMI VE NEDENLERİ
İş kazasının tanımı değişik kurum ve kuruluşlar tarafından
yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ansiklopedisi’ne göre:
Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre: Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç
ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

lere bağlı, üretim organizasyonlarına bağlı, çevresel faktörlere bağlı kaza nedenleri şeklinde alt gruplar halinde
sınıflandırılabilir.
İnsanlara bağlı kaza nedenleri; insanların kişisel, fizyolojik ve psikolojik durumu iş kazalarına etken olduğu bilinmektedir.
İnsanın psikolojik durumuna ise kaza eğilimi, duygusallık, stres (gerilim), iş tatmini, motivasyon, psikolojik rahatsızlıklar gibi durumlar girmektedir.

4. MOBBİNGİN TANIMI

SGK’ye göre: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlardan
birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan
bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır.

Mobbing terimi ilk kez Heinz Leymann tarafından organizasyonlarda çalışan insanlara yönelik saldırıları özetleyen bir terim olarak kullanılmıştır. Alman psikolog Heinz
Leymann’ın 1984 yılı ve sonrasında mobbingi işyerinde
psikolojik şiddet, işyeri zorbalığı anlamında kullanmıştır.

İş Kazalarının Temel Nedenleri

Mobbing kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

• Dikkatsizlik: Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle gerekli
dikkati sarf etmemesi kaza nedenlerinin başında yer
alır.
• Tedbirsizlik: “Bana bir şey olmaz “ düşüncesi ile gereken tedbirlerin alınmaması sonucunda kazalar meydana gelir.
• Kurallara Uymama: İşyerinde kazalara karşı korunma
amacıyla belirlenmiş bir takım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.
• Bilgisizlik: Cihazların, makinelerin, aletlerin kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir.
Bunların teknik özelliklerinin bilinmemesi, yanlış kullanımı kazalara yol açabilir.
• Bakım Eksikliği: Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmaması nedeniyle kaza olabilir.

3. İNSANLARIN PSİKOLOJİK DURUMLARININ İŞ
KAZALARINA ETKİSİ
Yukarıda açıklanan iş kazalarının temel nedenlerini başka
şekilde, a) beklenmedik olaylara, b) fiziksel ve çevre koşullarına c) insanlara bağlı kaza nedenleri olmak üzere üç
ana gruba ayırabiliriz.
Fiziksel ve çevre koşullarına bağlı kaza nedenleri; makine-
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Türk Dil Kurumu "mobbing" kelimesinin karşılığı olarak
"bezdiri" kelimesini kullanmış ve "bezdiri"yi ise "iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi
hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip
huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden
düşürme" şeklinde tanımlamıştır.
Mobbing işyerlerinde kişilere yönelik gerçekleştirilen,
sistematik biçimde devam eden, yıldırma, aşağılama, yok
sayma veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdurun
ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü
niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütününü
kapsamaktadır.
Mağduru kişiler de psikolojik taciz, ciddi zararlar ortaya
çıkarabilmektedir. Mobbing mağduru kişi mesleki yetkinliğini ve mesleki bütünlüğünü sorgulama, özgüven
eksikliği, benliğinin yitirilmesi, paranoya ve kafa karışıklığı, motivasyon eksikliği gibi durumlarla karşı karşıya
kalmaktadır.
Mobing yapanlara, uygulayanlara zorbacı, yardım edenlerine zorbacı yardımcısı, mobbinge maruz kalana mağdur ve sadece bu mobbing durumunu fark eden ve sessiz
kalanlara ise seyirci denmektedir.
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Psikolojik baskı ancak sistematik olarak ve uzun süreli uygulanması durumunda mobbing sayılmaktadır.

• Yaptığı idari görevinden bir alt görev vermek (Rütbe
indirimi….)

5. İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ TÜRLERİ

• İdari görevden ayırmak için istifaya zorlamak (Tehdit
veya şantaj şeklinde gelişir).

İşyerlerinde uygulanan psikolojik tacizi düşey, dikey ve
yatay olarak üçe ayrılabilir.
Düşey  Psikolojik Taciz: Üstlerden astlara doğru yönelen
psikolojik taciz türüdür. Üstler sahip oldukları kurumsal
gücü kullanarak astlarına psikolojik taciz uygulamalarıdır.

• Daha kötü konumda olan başka birimlere görevlendirmek (Örneğin bir tıp profesörüne, Tıp Fakültesi dışında
bir yerde görev vermek ya da Mühendislik Fakültesinde görev yapan bir öğretim üyesine Meslek Yüksekokulunda görev vermek).

Dikey  Psikolojik Taciz: Aşağıdan yukarıya doğru psikolojik taciz ise astların bireysel olarak veya birlikte hareket
ederek amirlerine uyguladıkları davranışlardır.

• Ulaşımı daha zor olan bir ilçeye görevlendirmek,

Yatay Psikolojik Taciz: Aynı düzeyde veya aynı konumdaki iş arkadaşlarının birbirlerine karşı çekememezlik,
rekabet, çıkar çatışması gibi kişisel sebeplerden uyguladıkları davranışların bütünüdür.

• Gereksiz yere odasını boşalttırmak, daha kötü bir yerde oda vermek (Örneğin bodrum katında oda, penceresiz, gün ışığı görmeyen, havalandırılamayan yer).

6. İŞYERİNDE MOBBİNGİN UYGULAMA ŞEKİLLERİ
Esasında işyerinde uygulanan mobbing şekli ile üniversitelerde ya da kamu kuruluşlarında uygulanan mobbing
şekli bir az farklılık göstermektedir. Ancak mobbingin
amacı her yerde aynıdır. Mobbingin genel amacı, kişileri
psikolojik baskı altında tutmak, aşağılamak, küçük düşürmek, yalnızlaştırmak, ötekileştirmek, köşeye sıkıştırmak,
bezdirmek, cezalandırmak gibi birçok husus sayılabilir.
İşyerlerinde uygulanan mobbing aşağıdaki şekillerde
olabilir:
• İşyerinde mesleki yeterliliğiniz sorgulanır.
• İşyerinde size güvenilmediği belirtilir  ya da hissettirilir.
• Kasıtlı olarak  size bitiremeyeceğiniz bir iş verilir.
• İşyerinde normal şartlarda bilmeniz gereken bilgiler  
sizden gizlenilir.
• İşyerinde sizi görmezden gelirler.
• çalışanlar tarafından dışlanır.
• İşyerinde yetkileriniz kısıtlanır, iş tanımında negatif
yönde bir değişikliğe gidilir.
Üniversitelerde uygulanan mobbing aşağıdaki şekillerde
olabilir:

• Görev alanı açısından daha alt bir birime görevlendirmek.

• Öğretim üyesine ders vermemek ya da uzmanlık alanı
dışında ders vermek.
• Yıllardır anlattığı derslerini elinden almak
• Ek ders ücreti karşılığında olan derslerden ya da  ikinci
öğretimden ders vermemek.
• Kişiye özel mesaiye başlama yoklaması almak.
• Şikayet dilekçelerini dikkate almamak.
Bütün bu hususlardan herhangi birisi veya birkaçı bir arada sistemli olarak sizlere uygulanması durumunda size
mobbing uygulanıyor demektir. Sonuç olarak mobbing
mağduru bireyin baskı altına alınması, sindirilmesi, istifaya zorlanması gibi sonuçları doğurmaktadır. Mobbing
mağduru bireyler kendilerini çaresiz, özgüvensiz, köşeye
sıkışmış hissedebilirler.
Kamuda psikolojik taciz, çalışanın dışlanması, kişiliğinin
ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması şeklinde olduğu gibi, çalışanı uzaklaştırma amacı ile geçici görevlendirilmesi, çalıştığı ve çalışmasının zorunlu olduğu işe ilişkin olarak görevlendirilmenin
yapılmaması, ilgili işe ilişkin olarak başkalarının, ilgisiz kişilerin görevlendirilmesi, çalışanın emeğinin karşılığının
başkalarına verilmesi ya da disiplin cezası uygulaması vb.
şekillerde de işlenebilir.
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7. İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ETKİLERİ
İşyerlerinde uygulanan psikolojik tacizin sadece mağdura
olumsuz etkisi yoktur; mağdurun yanında ailesine, işyerine, topluma ve ülke ekonomisine de olumsuz etkileri
olduğunu düşünmekteyim.
Mobbing mağduru kişiler açısından işyerinde maruz kaldığı psikolojik taciz, ciddi zararlar ortaya çıkarabilmektedir.
İşyerlerinde psikolojik taciz mağduru olan kişilerde
şu hususlar oluşabilir: Uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri, konsantrasyon bozukluğu, gerginlik ve öfke, alınganlık, yüksek tansiyon, kalıcı uyku bozuklukları, mide ve
bağırsak sorunları, aşırı kilo alma veya verme, alkol veya
ilaç (madde) bağımlılığı, tedavi masrafları, işyerinden
kaçma veya uzaklaşma (sık sık geç kalma, sıkça kullanılan
hastalık izinleri), şiddetli depresyon, panik ataklar, kalp
krizleri ve diğer ciddi hastalıklar, kazalar, üçüncü kişiye
yönelik şiddet, intihar girişimleri bu etkilerden bazıları
olarak sayılabilir.
Mobbing mağduru kişi özgüvenini yitirmesi, benliğini
yitirmesi, paranoya ve kafa karışıklığı, motivasyon eksikliği gibi durumlarla da karşı karşıya kalabilmektedir.
İşyerinde mobbinge maruz kalan bireylerde stres, ağlama,
uyku düzeninin bozulması, yüksek tansiyon, kalp krizi,
travma gibi sağlık problemleri de ortaya çıkabilmektedir.
Ayrıca işyerlerinde psikolojik tacizi uygulayanların ve
mağdur/mağdurların performans ve verimlilikleri ile işe
ayırdıkları zamanda önemli kayıplar meydana gelir.
• İşyerinin genel verimliliği olumsuz etkilenir.
• Çalışma ilişkileri ve barışı bozulur, çalışan ve yöneticiler arasında uyumsuzluklar başlar.
• İşe geç gelmeler başlar, izinlerde ve sağlık raporlarında artış görülür.
• İşten ayrılmaya, görevden istifaya kadar gider.
• Tecrübe sahibi çalışanların kaybedilmesine yol açar.
• Olayın işyeri dışına taşınması halinde kurumun saygınlığı ve marka değeri zarar görür.
Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) mağdurunda bazı
belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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1- Korku, kaygı duygusu ile içe kapanma,
2- Kendini saldırılara karşı korumak için duygusal çıkışlar,
3- Mobbingciyi çekiştirme, şikayet etme girişiminde bulunma,
4- Destekçi arayışına girer, haklılığını anlatmak için didinme,
5- Aşırı stresten dolayı ani ve yersiz tepkiler verme,
6- Umutsuzluğa kapılarak duruma etkisinin olamayacağını kabullenme ve,
7- Huzursuz ve neşesiz olduğundan, motivasyon eksikliğinden dolayı, hastalık izinleri, işe geç gelme, yaptığı
işte hata payının artması, dalgınlığın artması, hatta
kaza ihtimallerinin artması gibi belirtiler olabilir.

8. MOBBİNG MAĞDURU KİŞİLER NE YAPABİLİR
Mobbing mağdurlarının hukuki anlamda kanunun kendilerine tanıdığı haklar vardır.
Bunlardan en önemlisi, iş sözleşmesini haklı nedene dayandırarak feshetmesidir. Mobbing mağduru kişiler belirli
şartların oluşması halinde ayrımcılık tazminatı isteyebilir.
Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu mobbing mağduru kişinin tazminat talep edebilmesine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca mobbing mağduru kişi maruz kaldığı tutum ve
davranışlar nedeniyle işverene ya da işveren vekiline karşı
manevi tazminat davası açabilmektedir. Devlet kurumunda görevli ise örneğin, İdari Mahkeme'de üniversiteye
karşı dolayısıyla Rektörlüğe karşı dava açılabilmektedir.
Doğru koşulların oluşması durumunda mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişi, kötü niyet tazminatı için
başvuru yapabilir.
Mobbigten mağdur olan kişi 4982 sayılı Kanun uyarınca
bilgi ve belge talep etme, ihtar çekme, varsa e-posta yoluyla ya da mesaj yoluyla açıklama isteme vb. yollarla delil
toplamasında bir yarar vardır.
Ancak sorun çözülmez ise “Mobbing ile Mücadele
Derneği”ne müracaat ya da dava yolunu seçebilirler.
Kamu görevlileri ya da özel sektör çalışanları Türkiye İn-
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san Hakları Kurumu Başkanlığına, Mobbing ile Mücadele Derneği aracılığı ile veya doğrudan kendileri şikayet
edebilirler.
Kamu Denetçiliği kurumuna doğrudan şikayet edebilirler.
YÖK Başkanlığı tarafından, mobbing ile mücadele komisyonun çalışmaları doğrultusunda mobbing konusunda
çok kapsamlı ve ciddi tedbirler alınmıştır.
Mobbing mağdurları kendilerine baskı yapıldığını fark etmeleri durumunda, çalışma ortamında kendilerine yönelik, eylem, işlem veya ihmalleri, fotoğraflama, ses ve görüntü kaydetme, tanık varsa tutanak tutma, yani bir nevi
mobbingi kanıtlamaya çalışmak olmalıdır.
Mobbing uygulayan kişi veya kişilerle mümkün olduğunca yalnız kalınmamalı, ortamda şahit bulunmalıdır. Mobbing sonucu yaşanan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar
doktor raporuyla belgelenmelidir.

9. ÜNİVERSİTELERİMİZDE DURUM
Üniversitelerde sadece akademisyenler değil, idari ve
teknik personel, işçiler ve taşeron firma elemanları da
çalışmaktadır. Akademik olmayan personel de mobbing
mağduru olmaktadır.
Üniversitelerde çok yaygın görülen mobbing genel huzuru bozmakta, verimliliği olumsuz etkilemektedir. Mobbing sosyolojik ve psikolojik açıdan yaralar açmakta,
maddi ve manevi zararlar doğurmaktadır.

Ancak bir çok öğretim üyesinin sessiz kaldığı ya da seyirci
olduğu sürece, bu mobbing sorunun yakın zamanda çözüme kavuşacağı ihtimali zor gözükmektedir. Mobbing’e
maruz kalan akademisyenler ise sessiz kalmamalıdır.
Ülkemiz yükseköğretim mevzuatına bakıldığında, üniversitelerde yöneticiler, rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü ve bunların yardımcıları ile anabilim dalı
başkanları, anasanat dalı başkanları, bölüm başkanları,
bilim dalı başkanları, sanat dalı başkanlarından oluşuyor.
Yönetim organları ise senato, üniversite yönetim kurulu,
fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, enstitü kurulu,
enstitü yönetim kurulu, rektörlük genel sekreteri, fakülte
sekreteri, yüksekokul sekreteri, daire başkanları ve şube
müdürleri de idari görevlerde çalışan yöneticilerdir.
Yüksek Öğretim kurumlarında ne yazık ki şiddetli ve acımasız bir şekilde mobbing yapılmaktadır. Herkesin unvanı belli ve maaşlar da bellidir. O zaman neler paylaşılamıyor?
Bir yönden birçok üniversitemizde profesyonel yönetim
anlayışı hakim iken, bazı üniversitelerimizde klasik yönetim anlayışı hâlâ sürmektedir. Mobbing yapan yöneticilerin birçoğu profesyonel değil. Akademik idari görevlere
atanan bir kısım personel çeşitli kaygı veya beklenti içinde olup kendi meslektaşlarından uzaklaşabiliyor, araya
mesafe koyabiliyor ya da tehlike olarak gördüğü öğretim
elemanlarını kolay yoldan bertaraf etme yolunu da seçebiliyor.

Üniversitelerimizin temel amacı, eğitim-öğretimin belli
bir kalitede yapılması, bilimin üretilmesi ve araştırmaların sağlıklı yapılmasıdır.

Mobbing mağdurlarının kişilikleri ve mobbingin psikolojik nedenlerine ilişkin yapılan çalışmalarda, işyerinde
psikolojik taciz mağdurlarının genellikle dürüst, çalışkan,
kendilerini başkasına beğendirme ihtiyacı içinde olmayan, özgüveni yüksek, girişken, nitelikli, kısmen yargılayıcı
ancak suçlayıcı olmayan, hatta yapıcı eleştiride bulunan,
kişilerle ve olaylarla değil düşüncelerle uğraşmayı seven
insanlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Mobbinge maruz kalan bir öğretim üyesi, araştırma yapması, makale yazması, derslerine konsantre olması, öğrencilere faydalı olması, kısacası, görevini hakkı ile yapması neredeyse imkansız gibi görünmektedir.

Mobbing bir anlaşmazlıkla başlayıp, bu işin akışına ilişkin ya da bir davranışa ilişkin olabilmektedir. Daha sonra
mobbing uygulayan kişi saldırgan eylemlerine yönetimi
ve/veya iş arkadaşlarını da katabilmektedir.

Üniversite ortamında mobbing uygulayanların (Zorbaların) ve uygulayanlara yardımcı olanların (Zorba yardımcılarının) açığa çıkarılıp cezalandırılmaları gerekmektedir.

Bireylerin neden psikolojik taciz davranışlarına başvurdukları üzerine yapılan araştırmalar, bu kişilerin kendi eksikliklerini gidermek amacıyla mobbinge başvurduklarını

Bu nedenle üniversitelerde mobbing ile mücadele için
acilen önlem alınmalıdır. İşin ciddiyetini ve zararın boyutlarını kavrayabilmek için bu konuda uzman kişiler tarafından eğitim verilmelidir.
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göstermektedir. Başka bir ifade ile, psikolojik taciz failleri,
genellikle ilgiye susayan, övgüye aşırı ihtiyaç duyan, kendi konumlarını destekleyenlere karşı övücü davranan ve
yapıcı eleştirilerine asla tahammül edemeyendir.
Bazı durumlarda, mobbing faillerinin kötü bir çocukluk
geçirmeleri, toplumsal ve aile baskısı yaşamaları veya
başa çıkamadıkları çeşitli olayların kurbanı olmaları ve
bunu mobbing davranışları olarak dışarıya yansıtmaları
da söz konusu olabilmektedir.
Üstler astlarına, hatta astlar da üstlerine, aynı düzeyde
olanlar birbirlerine, mobbing yapabilirler.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler, yöneticilerin elinde
bir psikolojik silaha dönüşebiliyor. Yöneticilerin sınırsız
yetkiye sahip olması, denetim olmaması, yapanın yanına
kâr kalması gibi hususlar keyfiyeti artırmaktadır.

10. MOBBİNGİN HUKUKİ BOYUTU VE MEVZUAT
10.1 Konu İle İlgli Yasa Maddeleri
Anayasada, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda ve 4857 sayılı İş
Kanunu’nda yer alan maddeler
Türk hukuk sisteminde ‘mobbing’ ile doğrudan ilgili maddeler bulunmadığı halde, dolaylı olarak ilgili maddeler bulunmaktadır. Ancak mevcut olan yasa ve kanunların uygulanması durumunda soruna bir nebze çözüm getirecektir.
Anayasa'nın 12. maddesine göre, herkes, kişiliğine bağlı,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. İşyerinde psikolojik taciz de Anayasa'da
düzenlenen birçok temel hak ve özgürlüğün ihlali niteliğindedir. Örneğin, Anayasa'nın 17. maddesinde ise herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, kimseye işkence ve eziyet
yapılamayacağı, kimsenin insan onuruyla bağdaşmayan
bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı düzenlenmektedir. İşyerinde psikolojik taciz, insan onuruyla
bağdaşmadığından, Anayasa'nın bu hükmünün açıkça
ihlali niteliğindedir.
Anayasa'nın 5. maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri arasında kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
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sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak sayılmaktadır.
Devlet bu görevleri kapsamında, işyerinde çalışma huzurunun sağlanması için gerekli politikaları belirlemeli, düzenlemeleri yapmalı ve tedbirleri almalıdır.
Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, ayrıca Devlet organlarının ve idare makamlarının
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorunda oldukları belirtilmektedir.
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında, tüm kamu görevlilerine ayrımcılık yapılmaksızın, eşit muamelede bulunulması zorunludur.
Anayasa'nın 49. maddesinde, herkesin çalışma hakkı ve
ödevi olduğu belirtildikten sonra, devletin yükümlülükleri arasında, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları
korumak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almak da sayılmaktadır. Dolayısıyla devlet, çalışanları
korumakla ve çalışma ortamında huzuru ve barışı sağlamakla yükümlüdür.
Anayasa'nın 56. maddesine göre ise devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında devlet,
işyeri sağlığının korunması ve sağlanması için de gerekli
tedbirleri almak zorundadır.
Psikolojik taciz (mobbing) kavramının tartışılmaya başlanması ve bu konudaki farkındalığın artması ile birlikte,
bu kavrama mevzuatımızda da açıkça yer verilmeye başlanmıştır. Örneğin, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda işçiler
bakımından işyerinde "psikolojik taciz" kavramına açıkça
yer verilmektedir. Borçlar Kanunu'nun "İşçinin Kişiliğinin Korunması" başlıklı 417. maddesinin birinci fıkrasına
göre, "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak
ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik
ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış
olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür."
Bu konuda mevzuatımızdaki bir diğer önemli gelişme
ise 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
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Kanunu'nun yürürlüğe girmesidir. Kanun'un amacı "işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve
çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir" (madde 1). Kanun'un 2. maddesinin
l. fıkrasına göre ise bu Kanun, kamu ve özel sektöre ait
bütün işlere ve işyerlerine uygulanacaktır. Yine Kanun'un
3/1-b maddelerinde çalışan, "kendi özel kanunlarındaki
statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi" olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Kanun, kamu görevlileri bakımından da koruma
sağlamaktadır. Kanun'da kamu sektörüne de yer verilmiş
olması önemli bir adımdır. Kanun'a göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür (madde 4/1). Bu hükme göre, idare de kamu görevlilerinin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü
olduğuna göre, işyerinde psikolojik tacizi önlemek için
gerekli denetimleri yapmalı ve tedbirleri almalıdır.
Diğer taraftan, 19.03.2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi
Gazete'de, "işyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" başlıklı ve 2011/2 sayılı bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge, hem özel sektörde hem
de kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen psikolojik tacizi kapsamaktadır. Genelge'de, psikolojik tacizin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri sayılmaktadır.
Genelge'ye göre psikolojik taciz, çalışanların onurunu
zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olmaktadır.
Genelge ile işyerinde psikolojik tacizin önlenmesi ve çalışanların psikolojik tacizden korunması için, hem işverenlere hem de idareye birtakım yükümlülükler yüklenmektedir. Genelge, çalışanlara da yükümlülük yüklemektedir.
Genelge'nin 2. maddesine göre, "Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve
davranışlardan uzak duracaklardır." Ancak Genelge'de bu
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmemektedir.
Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında; "İdare, kendi
eylem ve işlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."
hükmü yer almıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde işverenin işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğü oldukça geniş bir
biçimde düzenlenmiştir.

İşyerinde belirli bir işçiye ya da bir grup işçiye karşı işveren veya yöneticiler ya da diğer işçiler tarafından yapılan
psikolojik taciz de yukarıda belirtilen anlamda eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü psikolojik tacize uğrayan işçi ya da
işçilere karşı, psikolojik taciz ne şekilde yapılırsa yapılsın,
ayrımcılık yapılmış olmaktadır. Bu ayrımcılığın işveren ya
da yöneticiler yerine başka işçiler tarafından yapılması
sonucu etkilememektedir. Psikolojik taciz başka işçiler tarafından yapılsa bile, işveren gözetim borcu gereği bunu
önlemekle yükümlüdür,
10.2 Yükseköğretim Kurumları Etik Değer ve İlkeleri
Akademik Yönetim Etiği: Akademik kurum yöneticileri
bilim etiği ilkelerini çiğneyenlere karşı konumlarına bakmaksızın etkin ve kararlı bir tutum sergilemek zorundadır. Herkes, dış denetimden muaf olmadan her koşulda
akademik etik ilkeleri korumalı ve savunmalıdır. Tüm inceleme ve soruşturmalarda gizlilik ve masumiyet karinesi
önemle gözetilmelidir. Güven ve huzurun olmadığı, çalışma barışının sağlanmadığı ortamda bilimsel verimlilik
söz konusu değildir. Yöneticiler akademik ortamda huzur
ve güveni sağlamak zorundadır. Fiziksel şartların ve araştırma ortamının, teknik ekibin ve desteğin sağlanması
yönetimin sorumluluğundadır. Etik dışı tutum ve davranışları incelemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında
kurulan etik kurullar tarafsız ve bağımsız olmalı, kurum
yöneticileri paylaşılan sorumluluk bağlamında alınan kararların arkasında durmalıdır. Yükseköğretim kurumları
yöneticilerinin de uymakla yükümlü olduğu etik değer ve
ilkeler vardır. Bu çerçevede yöneticiler;
(a) Öğretim elemanlarının kişisel onurunu, mesleki saygınlığını tanır ve etik ilkelerin en vazgeçilmez/devredilmez değerler olduğuna inanır.
(b) Öğretim elemanları arasında din, ırk, dil, etnik köken
ve cinsiyet ayrımı yapmaz.
(c) Akademik özerkliğin gerçekleşmesi için çalışır; akademik özgürlüğe, farklı düşünce ve görüşlere saygıyı üniversite yaşamının temel değeri olarak görür.
(ç) Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite senatosunca kabul
görmüş akademik performans ölçütlerini esas alır; üniversiteye eleman alımında, yükseltme ve atamalarda profesyonel standartların dışına çıkmaz. Akademik birimlerin
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akademik kadro ilanlarında aranan özel nitelik tariflerinde
liyakat kuralının ihlal edilmemesine azami özen gösterir;
(d) Adam kayırmacılığın, rüşvetin, her türlü bezdirme ve
yıldırmanın ciddi etik ihlallere yol açtığını ilan ederek,
bunlarla mücadeleyi üniversite yaşamının öncelikleri arasına alır.
(e) Taciz, bezdirme ve yıldırma gibi davranışların etik dışı
davranışlar olarak tümüyle akademik yaşamın dışında
kalması için her türlü eğitim, bilinçlendirme, bilgilendirme önlemlerini almayı; bu türden davranışlara maruz kalanlarla dayanışmayı ilke edinir.
10.3 Mobbing Davaları Nasıl Sonuçlanıyor
İşyerinde psikolojik taciz, çalışanlar üzerinde oldukça yıpratıcı sonuçlar doğuran bir süreç olup, çalışanların fiziksel
ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, bu şekilde tacize maruz bırakılan çalışanlar yalnız ve muhtaç hissine kapılarak manevi üzüntü yaşamaktadır.
Son yıllarda kamu ve özel sektörde, psikolojik taciz kavramının yoğun bir şekilde tartışıldığı ve mevzuatımızda bu
konuda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.
Nitekim son yıllarda verilen yargı kararları ile de idarenin
hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle üzüntü ve sıkıntı yaşayan kamu görevlilerine manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararlar verilmektedir. Bazı kararlar davacının lehine sonuçlandığı gibi bazıları delil yetersizliğinden
aşağıdaki ifade kullanılarak ret edildiği görülmektedir.
Mahkeme, dosyada bulunan davacı ve davalı tanık anlatımları ile mevcut diğer delillerin birlikte değerlendirilmesinden davacıya sistematik ve sürekli psikolojik baskı uygulandığını gösterir kuvvetli deliller bulunmadığı, kişilik
hakları veya sağlığının sistematik ve ağır bir saldırıya uğradığı yönünün kuşkudan uzak delillerle yeterince ortaya
konulmadığı kanaatiyle davanın reddine karar vermiştir.
E: 2013/293, K: 2013/30811, T: 27.12.2013 sayılı emsal
kararında, “Mobbinging varlığı için kişilik haklarının ağır
şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik
haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında
şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair
kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat kül-
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fetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller
değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle
ispat edildiği gözetilmeden…” denilerek, mobbing uygulamalarının ispatı için kesin deliller aranmayacağı, kuşku
uyandıracak delillerin yeterli olduğu, mobbing uygulanmadığının ispat külfetinin davalıda olduğu belirtilmiştir.
10.4 Üniversitelerde Alınan Önlemler
Üniversitelerde alınan tedbirler, mobbing vakalarının
saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair üniversite bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına temel oluşturacak ilkelerin belirlenmesi amacı
ile usul ve esaslar belirlenmiştir.
A) Gazi Üniversitesi Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve
Esasları
Mobbing Davranışları başlığı altındaki madde şöyledir:
MADDE 11 - Gazi Üniversitesi'nde görevli akademik ve
idarî personel ile öğrenimini sürdüren öğrencilerin;
- Yaptığı tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız bırakılması, hiç yapılmamış gibi davranılması,
- Toplantılardan ve sosyal faaliyetlerden haberdar edilmemesi,
- Dışlanması, dışarıda bırakılması,
- Ötekileştirilmesi,
- Ders verme hakkının elinden alınması,
- Oturacağı oda, kullanacağı alet ve teçhizat, laboratuvar, atölye verilmemesi,
- Yeteneklerinin altında işler verilerek küçümsenmesi,
- Gerçekleştirilmesi imkânsız işleri yapması istenmesi,
- Verilen görevlerin abartılı bir şekilde kontrol edilmesi,
- Performansı etkileyecek bilgilerin saklanması,
- Akademik ilerleme ve görevde yükseltilmesinin engellenmesi,
- Cinsiyet ayrımı yapılması,
- Siyasî ve dinî görüşünden dolayı psikolojik baskı yapılması,
- Sürekli azarlanması,
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- Hakaret ve alaylara maruz bırakılması,
- Kişinin iş performansının haksız olarak yerilmesi,
- İşten atılmayla tehdit edilmesi,
- Sınıfın huzurunda alenî olarak öğrencinin azarlanması
(öğrencinin itibarına saldırı),
- Öğrencinin yetenekleriyle alay edilmesi,
- Öğrenciye gözdağı verilmesi,
- Öğrenci için gerekli olan meslekî bilgilerden bireysel
olarak mahrum edilmesi ve benzeri davranışlar mobbing davranışları olarak kabul edilir.
Şubat ayında başlayan ve 6 ay boyunca sürdürülen anket
çalışmasında 1800 öğretim elemanına elektronik posta,
telefon veya yüzyüze ulaşılarak 7 soru yöneltildi.
Dernekten yapılan açıklamada, “Gazi Üniversitesi’nde,
öğretim elemanlarına mobbing uygulandığına inanıyor
musunuz” sorusuna Gazi hocalarının yüzde 90’ının evet
yanıtı verdiği belirtildi.
B) Anadolu Üniversitesi Psikolojik Taciz (Mobbing)
önleme kurulu yönergesinin amacı Üniversite bünyesinde oluşturulacak Psikolojik Taciz (Mobbing) önleme kurulunun usul ve esaslarını düzenlemektir.
C) Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize)
Karşı Destek Birimi Yönergesi 2014 yılında Senato tarafından kabul edilmiştir.
Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri başta olmak üzere Ankara Üniversitesi bileşenlerini
mobbing konusunda bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik
destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiş olan
Mobbinge Karşı Destek Biriminin yapısını, görevlerini ve
uygulama esaslarını düzenlemektir.
D) Gebze Teknik Üniversitesi Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi 3 Şubat 2016 tarihinde Senato
tarafından kabul edilmiştir.
Bu yönerge; Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine, proje asistanları ve sözleşmeli çalışanlar dâhil olmak üzere
akademik ve idari personeline yönelik, kişinin bedensel
ve ruhsal sağlığının bozulmasına yol açan, benlik duygusunu zedeleyen, aile içi huzursuzluk ve çatışmalar yaşa-

masına sebep olan, toplumdaki itibarını olumsuz etkileyen ve üretkenliğini düşüren psikolojik taciz vakalarının
izlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik Üniversite bünyesinde oluşturulan Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi’nin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemek üzere
hazırlanmıştır.
Görüldüğü gibi, ülkemizde 170’e yakın üniversite var
iken sadece bir kaçında mobbing ile ilgili usul, esas ve yönergelerin olduğu bilinmektedir. Diğer üniversitelerimizde de usul, esas ve yönergelerin hazırlanması ve hayata
geçirilmesini diliyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının bu konudaki hassasiyeti dikkate alındığında ileriye dönük olarak bu konuda daha iyi bir yol alacağımız
düşünülebilir.

11. SONUÇ VE ÖNERİLER
İş kazası kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına
yol açan bir olaydır. İş kazası çalışanı bedence ve ruhça
arızaya uğratan bir olay olduğuna göre, iş kazalarına işyerindeki olumsuz çalışma koşullarının etkisi olduğuna
göre, iş kazalarına çalışanların psikolojik durumları bir
etken olduğuna gör, mobbing mağdurların psikolojisini
bozduğuna göre, mobbingin iş kazalarının oluşumunda
önemli bir neden olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
İş kazasının sonucu, her zaman maddi ve manevi bir kayıptır.
Mobbinge maruz kalan bir öğretim elemanı madden ve
manen zara görmektedir. Mobbingin ne kuruma ne de
kurum çalışanlarına hiçbir yararı yoktur. “Mobbing kötülüktür, kötülüğün kimseye faydası yoktur.”
Böylece iş kazalarının sebepleri arasına, işyerinde mobbing dahil edilmeli ve sosyal bir sorun olan işyerinde psikolojik tacizle ciddi bir şekilde mücadele edilmelidir.
YÖK tarafından bu konuda iyi niyetle çalışmalar başlatılmış, ilke ve esaslar hazırlanmıştır. Birkaç üniversite de
mobbing ile ilgili yönergeler hazırlandığı ancak bunun
yeterli olmadığı bütün üniversitelerde bu tür çalışmaların
olması gerektiği, bu hususun ciddiye alınması ve bununla
ilgilenen kurulların oluşturulması ve çalıştırılması gerektiği görülmektedir.
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Mobbingin etkileri yıkıcıdır. Mobbingle mücadelede
daha işin başındayız.
Mobbingin önlenmesi için ilk aşama, çalışanların ve yöneticilerin mobbing hakkında eğitim yolu ile bilgilendirilmesidir.
İkinci aşama, mobbing konusunda yöneticilerin düşünmeleri ve önlemler almalarını sağlamak olacaktır. Üçüncü
aşama ise her üniversite bünyesinde mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine yardımcı olan ve bağımsız çalışan bir “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” oluşturulmalıdır.
Taciz edenle edilen kişiler aynı kurumun insanları olduğundan meydana gelebilecek sorunların çözüme kavuşması zor olmaktadır. Bu nedenle tecrübeli, tarafsız,
bağımsız, yasa ve yönetmeliklere saygılı, vicdanlı, hakkaniyetli olan, aralarında bir psikolog ve bir hukukçunun
da bulunduğu, en az beş kişiden oluşan kurul üyeleri
seçilirse o kurumda mobbingin önüne çok kısa zamanda
geçilebilecektir.
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Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Sanayi Politikaları ve

SÜMERBAN K

*

Mahmut Kiper **
Mustafa Kemal, Sümerbank Merinos
Fabrikası'nın açılışında şeref defterine şunları yazmıştı: ‘Bu çok kıymetli
fabrika milli sevinci artıracaktır.’
Biryerlerden başlamak ve başarmak
için genç Cumhuriyetin belkide tek
‘sermayesini’ Mustafa Kemal işte bu
sözlerle özetliyordu. İstiklal harbi
sonrası hem de ne pahasına yoktan var edilen bağımsızlık ardından
bu bağımsızlığı kalıcı kılmak için bir
yandan üretmek ve öbür yandan
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
gerekiyordu. Üretmek ve Kalkınmak.
İyi de, bu da gene yoktan var edilmeliydi. Var olan, savaşlardan azalmış, usanmış, yorgun, yoksul, 45 dolar milli gelirli çoğu köylü 12 milyon
kadar Anadolu insanı, Osmanlı'dan
kalan borç, kırık dökük birkaç fabrika
ve imar edilmeyi bekleyen bağımsız
bir cumhuriyet. Ama atılan her adım,
yoktan var edilen her baca ilerisi için
umut demekti. İşte bu umutlardan
yoklar var edildi, bir ülke yeni baştan
yaratıldı.
Bu yazıda önce Cumhuriyet’in ku*
**

ruluş yıllarında ülkenin gelişimi için
sanayi politikalarının nasıl oluşturulduğu anlatılmaya çalışılmıştır ve
anlatırken ufak yorumlar dışında çoğunlukla alıntılara başvurulmuştur.
Bu ilk kısımdaki alıntıların bir çoğu,
Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un ‘Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi’ kitabından, diğer kısmı da Metalurji Mühendisleri Odası yayını ‘Paydossuz
Bir Yaşam - Selahattin Şanbaşoğlu
Anısına’ ve TMMOB’nin ‘MühendislikMimarlık Öyküleri-1’ kitaplarından
alınmıştır.
Ardından, bu politikalarla Türkiye’nin
endüstri çağını yakalamak için giriştiği büyük uğraşın öncülerinden,
milli sevincin ve insanca yaşamın
ülkemizde oluşmasının başaktörlerinden biri, belkide birincisi olan
Sümerbank’ın kısa bir öyküsü yer almaktadır.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi
Politikaları
Önce Cumhuriyetin ilk yıllarındaki
duruma bir bakalım.

Onlarca yıl süren savaşlar sonrasında
insanların çocuklarının yetişip büyüyecekleri savaşa gitmeyecekleri
bir yaşam arzusunu, özetle, Anadolu’daki durumu Falih Rıfkı Atay şöyle
tanımlıyor:
‘Anadolu’nun tenhalığı bu halkın
canlılık noksanlığından değildir.
Devlete karşı üç kıta üstünde harp
için tüm gençlerini kurban vermiştir. İsyanları bu hesaba katmıyoruz.
Yıllarca tarlalar boş kalmıştır, ocaklar
tütmemiştir, cumhuriyet kurulana
kadar savaş edilmeyen tek şey sıtma
ve diğer salgınlar olmuştur. Doğanların büyümesine, büyümüş olanların yaşamasına imkan veren şartlar
ancak Cumhuriyet idaresi ile varlaşabilmiştir.’
Peki elimizde ne kalmıştı? Selahattin
Şanbaşoğlu elde kalanı şöyle anlatıyor:
‘Birinci cihan harbinde eldeki az sayıdaki tesisler tüm güçleriyle çalıştı.
Mütareke geldiği vakitte hepsi harap
oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti teşek-

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Metalurji Mühendisi
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kül ettiği vakit 1923’te elinde ufak
pik dökümhanelerinden ve az sayıda
dokuma tezgahından başka hiçbir
şey kalmamıştı.’

önemli politikalardandır. İlk yılların
sloganı ‘bir karış daha demiryolu’
dur. Daha 1924’ün Mayısında Mustafa Kemal şöyle diyordu:

Buna belki İstanbul’da harap haldeki
bir askeri fabrika da ilave edilebilir,
hepsi bu.

‘Memlekette her vasıta ile bir karış
fazla şimendifer vücuda getirmek,
fakat vaziyet ne olursa olsun bir gün
geri kalmamak düsturu milletin hakiki ihtiyacına tamamen uygundur.’

Şanbaşoğlu ilk girişimlerle ilgili de
şunları söylüyor:

Osmanlı dönemindeki dış açıkların
ülkeyi nereye getirdiğini bilen Cumhuriyet yönetimi, yeni iktisat politkalarında bu konuda çok hassastır.
1931’de İktisat Vekili Mustafa Şeref
Bey -ki kendisi Prof. Kuruç’un haklı
tanımıyla Cumhuriyetin unuttuğumuz en önemli değerlerinden biridir- şöyle demektedir:

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk teşebbüsü 1924 senesinde tekrar imalathanelerin kurulması için çıkarılmış
kanunla başlar. 100 milyon liralık, 5
sene zarfında sarfedilmek üzere bir
kanun çıkarılmış ve bu kapsamda
askeri fabrikalar imalathanelerini
yeni baştan kurmaya başlamışlardır.
İlk defa Ankara Fişek Fabrikası ile işe
başlandı ve ardından 1932’de Kırıkkale Çelik Fabrikası işletmeye alındı.’

‘Eğer bir millet üretim hususunda
geri ise teknik güçler hususunda
ilerlememiş ise o memleketin dengesini vücuda getirmeyi uluslararası
piyasanın düzenleyişine terk etmek
o memleketin yıkılışına göz yummak
olur. Her sene bilanço açığını milletin öteden beri toplamış ve asırlardan beri biriktirmiş olduğu menkul
kıymetlerle ödemek mecburiyetine
düşer. Açık, senelerce devam ettiği

Ve Kırıkkale’nin o günkü durumunu
gene ondan dinleyelim:
‘1932’de, Kırıkkale’de askeri fabrika
sahası dışında sadece 13 ev vardı.
Meyhane (demekki o zamanlar daha
kapatılma kararları yokmuş), kahvehane ve kasap dükkanı aynı yerdi.
Yol yoktu. Haftada iki tren geçerdi.
Gazete gelmezdi. Fabrikaya ya trenle ya da çamur tarladan geçerek gidilirdi. İşçi hemen tamamen oranın
köylüsüydü. İki üç saatte köyünden
eşekle veya yaya gelirdi. Fabrikada
eşeklere ayrı yer vardı. İşçilere, yani
çalışan köylülere kendi getirdiği
pekmez veya ayrana bandığı yufka
ekmeğinden ibaret yemeğinin ve
kendi elbisesinin dışında ilk fabrika
yemeği ve çalışma kıyafeti Kırıkkale
Çelik Fabrikası'nda verilmiştir. Bunu
yapan devlet değildi. Kendi aramızda para toplayıp başlattık ve usul haline getirdik.’

Mustafa Şeref Bey

Burada sözü geçen demiryolu en
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takdirde memleket dahilinde mücevherat ve değerli eşyalardan, ev
ağırlıklarından başlayarak, nihayet o
memleketin şimendiferlerinin, bankalarının, sınai ve ticari teşebbüslerinin, arazinin ecnebilere geçmesine
kadar varabilir.’
Mustafa Şeref Bey 2000’leri sanki o
günden görmüştür. Mustafa Şeref
Bey daha neler görmüştür, onu dinlemeye devam edelim:
‘Bu memlekette bir vakitler şimendiferler, bankalar, ticaret, sanayi, milli
şirketlerin hisse senetleri, hatta en
iyi tarlalar ve şehirler dahilindeki en
iyi emlak Türklerin değil ecnebilerin
elinde idi. Bu memleket tarihinde
milli iktisat namıyla hiçbir kavram
kavrayamamıştır. Milli iktisattan
bahsetmek bir zamanlar bir kabahat,
bir zamanlar da bir bilmeceden bahsetmek gibi bir şeydi.’
Evet bu söylenenlerle ilgili tarih tekerrürden ibarettir mi, yoksa o günlerde bugünleri görmek mi demek
lazım acaba.
O günlerde ekonomik hayatın temelini teşkil eden ticaret, hızlı ve
kararlı politikalarla yerini sanayiye
bırakmaktadır. Sanayinin önemi ve
Cumhuriyet hükümetinin bu konuya
bakışını İsmet Paşa 1933’te şöyle dile
getiriyordu:
‘Sanayii geri kalmış memleketler,
sanayi kurmaya giriştikleri zaman
sanayi ileri memleketler onlara gülerler. Bir memlekette sanayi tesisi
heves edildiği kadar kolay değildir.
Bunun için örgüt ister, sermaye ister.
En hevesliler iki senelik zorluk karşısında teşebbüslerinden vazgeçerler.
Yüksek hayat yaşamak isteyen milletler, bu davadan vazgeçemezler
ve geçmeyeceklerdir. Milletler ailesi
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içinde layık olduğu yüksek yeri tutmak için sanayii ne olursa olsun kurmak gereklidir.’
Bu dönemlerdeki kararları ve kararlılığı Prof. Kuruç kitabında şöyle tanımlıyor:
‘Çağın sanayi ancak hızlı bir koşu ile
yakalanabilir. Cumhuriyet yönetimi,
sanayileşeceğiz derken ufak ve hafif
sanayilerle, geleneksel çalışma koşullarıyla, eskimiş teknolojilerle uğraşmayı, ikinci veya üçüncü sınıf bir
sanayi ülkesi kalmakla yetinmeyi düşünmüyor. Yönetimin güçlü arzusu,
doğruca günün ileri sanayi kollarını
kurabilmektir. Sanayinin uygarlığa
doğru açacağı kapı bu kollara yönelmeye bağlı olacaktır. Sanayinin
çağdaş işbölümünü öğretecek ve düşünce yapısında devrimler yapacak
nitelikleri ancak böyle kazanılabilir.
Yoksa, sanayinin ikinci, üçüncü derecede işleri yapmaya aday olmak, toplumu ileri götürmeyecektir. Anadolu
toprağını sarsıp değiştirebilmek, sanayinin özünü iyi kavramaya ve tam
bu noktada samimi olmaya bağlıdır.’
1931 yılında 1. Sanayi Planı yapılır. İlk
önce Devlet Sanayi Ofisi ile Türkiye
Sanayi Kredi bankası yerine Sümerbank kurulur. Sümerbank’ın temel
görevi sanayi planının uygulanması,
yani sanayi tesislerinin kurulması ve
kurulan diğer devlet kuruluşlarına da
örnek olmasıdır. 1934’te sanayi planı
iyice olgunlaşmıştır. 1935 yılında yeraltı kaynaklarını araştırmak için Maden Tetkik Arama (MTA), bu kaynakları işlemek için ETİBANK ve elektrik
enerji kaynakları için de Elektrik İşleri
Etüd İdaresi (EİE) kurulur.
Türkiye Cumhuriyeti sanayi hareketine başlayacaktır ama bu iş için
önemli bir para gerekmektedir ve
savaşlardan bitkin çıkmış Cumhu-

riyetin parası, gelişmiş ülkelerin de
kredi vermeye hiç niyetleri yoktur.
Kredi Rusya’dan bulunur. Protokol
1934 yılı başında imzalanır. Bu durumu İsmet Paşa şöyle açıklamaktadır:
‘Memleketi sanayileştirmek programının olabildiğince hızla başarılması, sanayi memleketlerinin, bu
hususta geri kalmış memleketlerin
bu yoldaki hareketlerini iyi bir gözle
görmemeleri bakımından, bilhassa
önemli bir mesele halini almıştır. Bu
protokol, yirmi senede geri ödenmek, hiçbir faiz ödenmesini gerektirmemek üzere hükümetimiz adına
açılacak 8 milyon altınlık bir kredidir
ve bunu döviz vermeye gerek kalmadan malla geri ödeyeceğiz.’
Artık uygulamaya hazır hale gelen
sanayi planını ve bütçesini Mustafa
Şeref Bey’i deviren 'iş' çevrelerinin
desteğiyle onun yerine gelen İktisat Vekili Celal Bayar şöyle açıklamaktadır:
‘Devlet memleketin birinci derecede
önemli sınai mevzularını gerçekleştirmek görevini üzerine aldı. Devletin bu müdahalesinin nasıl gerçekleşeceği, kısmen özel teşebbüslerle
işbirliği yapmak, fakat mühim bir
kısmı itibariyle de kendi vasıtalarıyla memleketi cihazlandırmak kararı
olmuştur. Devletin bugün uygulanması ile uğraştığı beş senelik sanayi
programı böyle doğdu.
Sanayi programının genel çizgileri;
1- Mensucat Sanayi: pamuklu, yünlü,
kendir
2- Maden Sanayi: Demir, semikok,
kömür ve türevleri, bakır kükürt
3- Selüloz Sanayi: Kağıt, karbon, selüloz, suni ipek
4- Seramik Sanayi: şişe, cam, porselen

5- Kimya Sanayi: Zaçyağı, klor, sudkostik, süperfosfat
Programı başarmak için sarf edilecek para 45 milyon liraya yakındır.
Bunun memleket içinde harcanacak olanı 25 milyon lira tutmaktadır.
Programa dahil fabrikaların bir yılda
çıkaracakları malların yaklaşık değeri
35 milyon liradır.’
1934, sanayide ilk büyük hamlenin
yapıldığı yıldır. Ağustosta İzmit Kağıt Fabrikası ile Paşabahçe Cam’ın
temelleri aynı günde atılır. Ekimde
Keçiborlu Kükürt ile Isparta Gülyağının temelleri atılırken, Turhal Şeker
Fabrikası açılır. Kasımda Konya Ereğli
Dokuma’nın temelleri atılır, Bakırköy
Bez Fabrikası açılır. Meşhur Kayseri
Dokuma Fabrikası'nın temelleri atılırken Başvekil İsmet İnönü bu fabrikalar için ‘kurtuluş hareketinin en
inandırıcı delili’ demektedir.
‘Türkiye’nin uyguladığı devletçilik
sistemi, 19. asırdan beri sosyalizm
kuramcılarının ileri sürdüğü fikirlerden alınarak tercüme edilmiş sistem
değildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizde anlamı
şudur: Bireylerin özel girişimlerini
esas tutmak, fakat büyük bir milletin
ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeyin yapılmadığını gözönünde tutarak, memleket
ekonomisini devletin eline alması.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye
vatanında asırlardan beri kendi teşebbüsleriyle yapılmamış olan şeyleri
bir an evvel yapmak istedi. Ve görüldüğü gibi, kısa bir zamanda yapmayı
başardı. Bizim takip ettiğimiz bu yol
liberalizmden de başka bir sistemdir.’
Yukarıdaki sözler Mustafa Kemal’indir. O’nun ağzından söyleyen de
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1935 Ağustosunda İzmir Panayırı'nın
(Fuar) açılışında Celal Bayar’dır.

işleyecekti? Belki de birçoğu gerçekleşmeyecekti ya da yabancı grupların önüne düşen milli kılavuzlar bizi
kutsal liberalizme sömürtüp duracaklardı. Şimdi onlar milli gelir kaynaklarını ecnebilere kaptırdıkları için
yanıp durmakta ve baca dumanı ile
teselli bulmaktadırlar. Henüz yeniyiz,
uzmanlık kadromuz gençtir, tekniğe
ve mekanizmaya birkaç senedir alışıyoruz, pek çetin satış ve pazar davaları ile vurguncularla karşıkarşıya
bulunuyoruz. Buna rağmen şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki başarılıyız...’

Bu politikanın temellerini ve gerekçeleri ile ilgili olarak, İktisat Vekili Celal Bayar şunları söylüyordu:
‘Fabrikalarımızın kuruluş şartları
başkadır. Eğer işi doğal akışına bırakacak olsak, liberal sistemde olduğu
gibi bunların hepsi milli değil, kişisel
çıkarlarına en uygun koşulları arayarak, sahillerimizin kenarına yapışarak kaplumbağa gibi kalacaklardır.
Olağanüstü durumlarda, mesela seferberlik durumunda İç Anadolu’nun
ihtiyaçlarını temin edecek tek bir
fabrikamız olmayacaktır ve himayeyi de temin etmeden kurarsak, yaşamayacaktır. İktisat vekaletine onu
aşkın başvuru yapıldı. Biz pamuklu
fabrikası kurmak istiyoruz dediler.
Fakat, hepsinin istedikleri yerler, sahillerden bir adım ileri gitmeyen yerlerdir. Tümünü saygıyla karşılamak
zorunda olduğum bu başvuruların
üç esasa dayandığını gördüm. Birincisi, yabancı sermayeye paravanlık,
ikincisi şimdi izin koparırsam ileride
spekülasyon yaparım diye düşünenler, üçüncüsü de bu fabrikaları kurmak için zaten kapasiteleri olmayan
kimseler. Bir tanesi gelip de devletin
gösterdiği yerde fabrika kurmamıştır. Halbuki biz Kayseri de, Ereğli’de
fabrika kuruyoruz, Nazilli’de fabrika
kuruyoruz. Bunları mesela İzmir’de
kurmuş olsaydık, elbette daha çok
kazanacaktık.’

Sanayileşme sadece kentlerin değil,
köylerin de satın alma gücüne bağlıdır. Ama büyük toprak sahipleri büyük bir güçle direnmektedirler. Küçük toprak sahipleri ise takatsizdir.
O günlerde köylünün ve tarımın durumunu da galiba en güzel şu söz
açıklıyordu:
‘Bugün Türk köylüsü, Avrupa’nın en
az tüketen ve üreten köylüsüdür.’
Tabii bu arada Osmanlı’nın son
60-70 yılında ekonominin can damarlarını imtiyazlarla ele geçirmiş,
demiryolları, liman, su, elektrik, havagazı gibi en canalıcı yerleri işleten
yabancılar bu okkalı işleri gene ele
geçirmek için her yolu deniyorlardı.
O günün IMF’si olan Rist, Müller ve
bunlar gibi sihirbaz maliyecilerin biri
geliyor, öbürü gidiyor öneriler birbirini tamamlıyordu, işte bugünlerle
o günlerin yabancı danışmanlık karakterini birbirine karıştırmamıza yol
açacak 1930’ların danışmanlarından
seçme tavsiyeler:

Ekonomik gelişmede belirlenen strateji ile bağımsızlığın nasıl eşdeğer olduğunu da gene Falih Rıfkı Atay artık
epey gelişme gösteren üretim gücüne bakarak şöyle anlatıyor:

‘Osmanlı borçlarını ödemekte gecikiyorsunuz. Bu nedenle dış dünyada mali güvenceniz bozuktur. Ne
edip, yapıp uluslararası sermaye
çevrelerinden ‘kredibiliteyi’ sağlam-

‘Ya bizzat devlet teşebbüs etmeseydi, acaba bugünkü endüstrimiz nasıl
kurulacaktı ve madenlerimiz nasıl
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laştırmaktan başka çare yoktur. Bunun yolu ise başka işlerden çok, dış
ticarete öncelik vermekten geçer.
Paranızın değerini düşürün, demiryolu ve diğer yatırımlara girmeyin.
Bunlar çok yanlış ve maliyetli işlerdir.
Yine de bu işlere girecekseniz kredibilitenizi artırın ve dış kredi peşinde
koşun. Ekonomideki devlet kesimini
genişletmekten mutlaka kaçının...'
Evet, Cumhuriyetin danışmana ihtiyacı vardır, ama nasıl bir danışmana. Bir konu için Başvekil İsmet Paşa
ABD’li bir müsteşara şöyle diyor:
‘Bir uzman arıyoruz. Kendisinde
aradığımız nitelikler şunlardır: Hem
işinin ehli olacak hem de kapitalist
çevrelerin etkilerinden uzak kalabilecek bir kişilik sahibi olmalıdır. Bu
son nokta çok önemlidir ve bunda
israr ederiz.’
Yabancı danışman ve uzmanların
önerileri ve bunlardan şu veya bu nedenle uygulananlardan Türkiye’nin
tarihi boyunca nasıl etkilendiği çok
kapsamlı araştırma ve yayınlara değecek niteliktedir. Mutlaka olumluları da vardır ama her dönemde temel
bazı yanlış kararlarda karar vericilerin ülke uzmanı yerine yabancılara
itibar etmesinin bedelini ülkemiz
çok ağır ödemiştir ve ödemektedir.
Oysa Cumhuriyetin ilk yıllarında pek
çok konuda kendi uzmanını yetiştirmenin önemi ve gerekliliği görülmüş ve yurtdışına önce devlet sonra
da yaratılan Sümerbank, Etibank,
MTA gibi kuruluşların desteği ile çok
sayıda öğrenci gönderilmiştir.
Bu konuya Cumhuriyetin nasıl baktığını Prof. İlknur Güntürkün’ün ‘Kalıpçı Anıları’nda yer verdiği bir örnek ne
güzel anlatmaktadır:
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Yurtdışına gönderilen Mahmut SADİ
anlatıyor: “Yıl 1923. İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğum sıralar.
Okul duvarında bir ilan görüyorum.
Avrupa’ya talebe yollanacaktır. Allah Allah diyorum, ülke yıkık dökük,
yıl 1923. Avrupa’ya talebe! Lüks gibi
gelen bir şey, ama bir şansımı denemek istedim. 150 kişi içerisinde 11
kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına
ATATÜRK, “Berlin Üniversitesine
gitsin” diye yazmış. Zaman geldi.
Sirkeci garındayım, ama kafam öyle
karışıkki gitsem mi kalsam mı, orda
beni unutur mu bunlar, para yollarlar mı, gurbet ellerde ne yaparım?
Bir an gitmemeye karar verdim,
döndüm. O sırada bir müvezzi ismimi çağırdı “Mahmut SADİ, Mahmut
SADİ, bir telgrafın var” telgrafı açtım,
ATATÜRK’den, aynen şunlar yazıyordu: ‘’Sizleri birer kıvılcım olarak
gönderiyorum alevler olarak geri
dönmelisiniz”. Var mı böyle bir şey?
11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne
düşünebileceğini hesap edebilen bir
lider, dünya lideri olmasın da ne olsun. Yıl 1923, biz evimizde bir çocuğumuzun huyunu değiştiremiyoruz,
bir huyunu. Tüm ülkenin huyu değişiyor. Bunla uğraşan bir insan yolladığı 11 öğrenci nerede, ne zaman,
ne düşünebileceğini hissedebiliyor.
Mahmut Sadi devam ediyor “gel de
şimdi gitme, gitte orda çalışma, dönde bu ülke için canını verme.”

görüp ‘bu da memlekete gereklidir’
deyip oraya geçmiş.

Bir diğer örnek. Ülkemizin ilk
Metalurji Mühendisi Selahattin
Şanbaşoğlu’da o zamanki Askeri Fabrikalar (sonraki ismi MKE) sınavını
kazanarak Aralık 1926’da Atatürk’ün
Ankara Garı’ndan yolcu ettiği diğer
öğrencilerle Almanya’ya gitmiş, önce
Makina Mühendisliği eğitimine başlamış, sonradan Metalurji Mühendisliği diye de bir bölüm olduğunu

Bu dönemlerde kurulan tesislerin
en önemlilerinden biri, kendi fabrikaları ve üretimleri dışında, gelecek
yıllarda pek çok şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, çay fabrikaları, diğer demir-çelik fabrikaları, köprüler,
kuleler vb. onlarca fabrika ve tesis
kurduğu için ‘Fabrikalar Kuran Fabrika’ unvanı alan Karabük Demir-Çelik
İşletmeleri'dir (KARDEMİR).

Gerçekten de değişik zamanlarda
yurtdışında öğrenim gören bu insanların pek çoğu ülkelerine dönmüşler, büyük sorumluluklar almışlar,
hepsinin altından büyük başarılarla
çıkmışlar, yeni uzmanlar yetiştirmişler ve Türkiye’nin kalkınmasında çok
önemli roller üstlenmişlerdir. Kendileri öne çıkmadan, tüm imkansızlıklara rağmen Cumhuriyet’in tuğlalarını
sessizce örmüşler ve pek çoğu gene
sessizce göçüp gitmişlerdir. Kendilerini saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Artık genç Cumhuriyet ayak sesleri
duyulan 2. dünya savaşı öncesi planlarını uygulamakta oldukça başarılı
olmuştur. 1937’de Falih Rıfkı Atay
şunları söylemektedir:
‘Bir rejim tarihe ve halk yığınlarına,
yeni oluşturduğu ekonomik yararlar ve yeni yarattığı emek ve ahlak
değerler ile hesap verir. Birçok yenileştirme yaptığına şüphe olmayan Osmanlı inkilaplarının, onların
bazen bütün değerlerini inkar ettirecek kadar bizi aşırıya saptıran
kusurları işte bunlardır. Tanzimatla,
köyleri zaten bir tarafa bırakınız,
fakat şehirlerde ve birtakım büyük
kasabalarda eski iktisadi menfaatler yıkılmışşa da yenileri vücut bulmamıştır. Bulanlar da Türkten gayri
herkesin işine yaramıştır.’

1937’de Karabük Demir Çelik
Fabrikaları’nın temeli atılırken Falih
Rıfkı Atay, toplarını ve uçaklarını bizzat kendisi yapmayan milletlerle, bir
iç harpte bile nasıl top gibi oynandığını görmekteyiz. Bir memleketin
kendi üretim ve yoğaltım kabiliyetlerine dayanan bir milli endüstrisi
olduğu gibi bir de istiklal endüstrisi
vardır. Bu istiklal endüstrisinin temeli demir ve çeliktir’ diyordu.
İşte KARDEMİR yanında, SEKA, ERDEMİR, Şeker şirketi gibi ülke sanayinin lokomotifleri doğrudan veya
dolaylı olarak Sümerbank’tan doğdu. Bunların yanında bir döneminde 40 tekstil fabrikası ile Türkiye’nin
en büyük tekstil grubunu oluşturan
Sümerbank ismiyle, yarattıklarıyla
sadece ülkemiz uygarlık ve sanayi
tarihinde silinmez bir şekilde yerini
almakla kalmamış, hatta yurtdışında
da derslere konu olmuştur.

Türkiye’yi Dokuyan TezgahSümerbank
2004 yılının sonuna doğru Sabah
gazetesi haber merkezinden İnci
Döndaş Sümerbank’la ilgili bir haber yapmış ve haberine yukarıdaki
başlığı atmıştı ve haberine şöyle
başlamıştı:
‘Sümerbank basması da olmayacak
artık, ayakkabısı da. Çünkü 71 yıl
önce Atatürk'ün isteğiyle kurulan,
"orta halli" insanın mutluluğunu tarif
eden öykülerin bir yerinde adı muhakkak geçen kuruluşun hikayesine
son nokta yıl sonunda konuyor.’
Hani sonraları da bir hükümet yetkilisi çıkıp Sümerbank’ı tarihden sildik
demişti, büyük bir iştahla.
Sümerbank tarihden silinmek için ne
yapmıştı ya da gerçekten tarihden
silinebilir miydi? Yoktan varedilen
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Sümerbank tesisleri ve sonra O’nun
yoktan varettikleri işletmeler planlı
ve sistemli bir şekilde fiziken vardan
yokedilseler de tarihin hafızası da silinebilir mi?

teşekkül edecek şirketlere devredinceye kadar bizzat idare etmek, iştirak
suretiyle tesisat-ı sınaiyede bulunmak
ve işletmek” yanında maden işletmek
ve her türlü bankacılık işlemleri yapmak üzere, “Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası” kurulmuştur. Kanun’un
8'inci maddesinde, “Banka kendisine
devredilen fabrikaları, yüzde elli biri
nama muharrer senetle kendisine ve
Türk efrat ve eşhası hükmiyesine ait olmak üzere tesis edeceği Türk anonim
şirketlere devrederek işletmeye mezundur” hükmüne yer verilerek, bir
yandan kongrede saptanan ekonomik politikaların kararlılıkla uygulanacağı vurgulanırken, diğer yandan
“Özelleştirme” kavramı ve modeli de
ülke gündemine ilk kez girmiş olmaktadır.

Ülkemize kattıklarına kıyasla pek
kısa da olsa öyküsüne bakıp, kararı
tarihe bırakalım, kimleri silecek, kimleri yaşatacak.
Ülkemiz açısından bakıldığında, 17
Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında
toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;
kalkınmanın sağlanmasında özel
teşebbüsün itici güç olması ve
Devlet’in özel girişimciliği desteklemesi ve teşvik etmesi fikri ağırlıklı
görüş olarak benimsenmiş olmasına ve kongrede alınan kararlar 30’lu
yılların başına kadar uygulama alanı
bulmasına karşılık, özel teşebbüsün
yeterli sermaye birikimine sahip olmaması, alt yapı sorunları, yetişmiş
insan gücünün yetersizliği ve dünyayı sarsan 1929 Ekonomik Buhranı'nın
sınırlı da olsa ülkeyi etkilemesi vb.
nedenler, uygulanan ekonomik politikalardan arzulanan olumlu sonuçların alınmasını engellediği bu
durumun, yeni bir ekonomik modelin uygulanmasını zorunlu kıldığı görülmektedir. Bu yeni modelin esasını;
devletin planlama ve kuracağı iktisadi teşebbüsler aracılığı ile ekonomide daha aktif rol oynaması şeklinde
özetlemek mümkündür.

Ekonomik kalkınmada temel unsur
olarak görülen özel sektörün, güçlendirilmesi amacıyla 1924 yılında İş
Bankası, 1926 yılında Emlak ve Eytam
Bankası kurulmuş, 1927 yılında da
Teşvik-i Sanayii Kanunu çıkarılmıştır.
Ancak, söz konusu kanunla getirilen koruma ve teşviklere karşın, özel
sektörün kendisinden beklenilen
atılımı gerçekleştirememesi, Türkiye Sanayii ve Maadin Bankası’nın
temel fonksiyonlarını gereğince yerine getirmede yetersiz kalması ve
1929 Ekonomik Buhranı’nın ortaya çıkması, ekonomide Devletçilik
fikrinin ağırlık kazanmasına neden
olmuştur. Ardından, T. Sanayi ve Maadin Bankası’nın sorumluluğundaki
tesisler, 03.07.1932 tarih ve 2058
sayılı Kanun'la kurulan Devlet Sanayi
Ofisi’ne verilmiş, bankacılık işlemleri de 07.07.1932 tarih ve 2062 sayılı
Kanun'la kurulan Türkiye Sanayi Kredi
Bankası’na devredilmiştir.

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda, ülke kalkınmasının özel sektör eliyle gerçekleştirilmesine yönelik politikaların
uygulanması yanında, Osmanlı döneminden devreden tesislerin, Devlet tarafından işletilmesi yoluna
gidilmiştir. Bu bağlamda; 19.4.1925
tarih ve 633 sayılı Kanun’la; “Bankaya
devredilmiş olan müessesatı sınaiyeyi
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kuruluş kanununun gerekçesinde
yer alan, “Memleketimizde kuvvetli sermayedarlar bulunmadığından
halkımız ancak küçük mikyasta sanayi işlerine ve orta sermayelerle yapılabilecek bazı imalata girebilmiş ve
büyük mikyasta yapılması lazım gelen sanayi işlerinin ya hariçten gelen
sermayeler veya Hükümet teşebbüs
muavenetiyle meydana getirilmesi
zarureti hasıl olmuştur. Memleketin
iktisadi muvazenesinin süratle tanzimi ve istihsal imkanlarının tahakkuku
için icap eden sanayi teşebbüslerinin
doğrudan doğruya Devlet tarafından
vücuda getirilmesi ve işletilmesi bir zaruret teşkil etmektedir.” şeklindeki ifadede, ekonomik politikadaki kökten
değişiklik açıkça görülmektedir.
Devlet Sanayii Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası, mevcut yapıları
içerisinde faaliyette bulunmalarının,
milli sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktan çok özel sektörü
caydırıcı etkisi olduğu gerekçesiyle
03.06.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanunla kurulan Sümerbank’a devredilmiştir.
Sümerbank yeni bir modeldir ve
1933 Nisanında yazılan gerekçe, ilk
bakışta, Sümerbank’ın, Sanayi ve
Maadin Bankası ile amaçlanan yapıya, yani özel sermayenin sevdiği
modele geri dönüşü sağlayacağı
izlenimini vermektedir. Özel kesim,
1920’lerde olduğu gibi, milli bankalarca özel sektörün desteklenmesi
baskı ve çabalarını sürdürmektedir,
oysa onların bile farkına varmadığı
bazı şeyler gelişmektedir. Prof. Bilsay
Kuruç, Sümerbank yasası ile devlet
mülkiyetindeki sermayenin korunması ve devletçi yatırımcılık-işletmecilik çizgisinin varlığının sağlanmasının bu yeni modelin en önemli
özelliği olduğunu belirtmektedir.
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Prof. Kuruç Sümerbank yasasının
hazırlık süreçleri ile ilgili yaşananları
şöyle özetlemektedir:
‘ ...Yasa tasarısı hazırlanırken son sözü
söyleyen Bütçe Encümeni birkaç can
alıcı değiştirme yapar. Hasan Fehmi
Ataç reisliğindeki encümenin, devlet
mülkiyetindeki sermayeyi korumaya gösterdiği özen çok önemlidir.
Sümerbank’ın kuracağı tesisleri ‘sermayesi tamamen devlete ait fabrikalar’ terimiyle ayrı bir kategori olarak ilk kez niteleyen bu encümendir.
Bu, devletçi bir sermaye birikiminin
güç alacağı ve ileride şekilleneceği
bir hukuk çizgisinin ilk basamağıdır.
Yine, encümen bu fabrikaları ‘sınırlı sorumlu’ ve Sümerbank’a bağlı
şirketler haline getirerek, devletin
sermaye varlığını hukuk alanına yerleştirir. Bu sermayeye güvence sağlamak üzere de hisse senetlerinin
yüzde yüzünün Sümerbank adına
yazılı olacağını söyler. Gerçekten,
1933 geçilip 1934’e çıkıldıktan sonra
şu görülür; yatırımcılık başlayıp devlet fabrikaları kurulduktan sonra, sermaye birikiminin kendi mantığı, devletçi birikimi sınırlama isteklerini ezip
geçer. 1932’de Mustafa Şeref Bey’in
Sanayi Maadin modelini eleştirirken
vurguladığı; amacı özel sermayeye
kaynak aktarmak diye saptanan bir
devletçi model büyüyüp serpilemez,
çünkü bu aktarma ile yeni bir sermaye birikiminin özü olan sanayileşme
sağlanamaz. Yani bu model sermaye biriktiremez. Yeni ve devletçi bir
sermaye birikimi amaçlanacaksa, bu
işin birinci amacı özel kesime kaynak
aktarmak değil, yatırım yapmaktır.
1934’te başlayan gelişmeler bunun
doğru bir önsezi olduğunu gösteriyor. Sümerbank modeli, yatırımcıüretimci yönünün ağır basmasıyla,
devlet kesimindeki bir sermaye bi-

rikimi modeli olmaya doğru gidiyor.
Modelin finansman ve kredileme
yönü, yatırımcılığın bu temposuna
ayak uydurmaya başlıyor. Devletçi
yatırım ve üretim temposunun daha
düşük olması halinde belki daha yüksek perdeden duyulabilecek ve etki
yaratabilecek olan ‘devletçi birikimi
sınırlama’ sesleri, bu yüksek tempoda
duyulmaz oluyor. Bu gelişme, Sümerbank modelinin sermayeyi büyüten ve koruyan bir anlayışla daha
da geliştirilmesi yolunda düşünceler
yaratır. Devletçilik, sanayiyi geliştirebildikçe kendi gelişmesine kavuşacak bir raya oturmaktadır. Sanayi
hareketi yavaş yavaş ekonomiye yön
çizerken, devlet kesimindeki kuruluşların ortak bir statüye yerleştirilmesi
öncelik kazanır. Devletçiliğin kendi
işleyiş kurallarını koyabilmek gerekir
ki sanayi hareketi de gelişen bir modele otursun.’
Kendisi devrilmiş olmasına rağmen
Mustafa Şeref Bey ekolü son sözü
söylemiş ve ilk kez Sümerbank yasası ile hukuki varlık kazanan sermayesi devlete ait müesseseler kategorisi
bundan sonraki gelişmelerin motoru olmuştur.

-Teşebbüsleri veya tevsileri memleket için iktisaden verimli olan sanayi
işletmelerine sermayesinin müsaadesi nispetine iştirak veya yardım
etmek,
-Memlekete ve kendi fabrikalarına
lüzumu olan usta ve işçileri yetiştirmek için dahildeki yüksek mekteplerde talebe okutmak veya bu
maksatla iktisat vekaletince açılacak
mekteplere yardım etmek ve ecnebi
memleketlere talebe ve stajyer göndermek,
-Sanayi müesseselerine kredi temin
etmek ve alelumum bankacılık işlerini yapmak,
-Milli sanayiin inkişaf tedbirlerini aramak ve gerek bu hususta ve gerek iktisat vekaletince tetkik için Bankaya
verilecek mevzular hakkında mütalaa beyan etmek.”
Bu görevler, KİT’lerin gene de katı bir
devletçilik anlayışı ile kurulmadığını,
aynı zamanda, ekonomi açısından
önemli sanayi dallarında faaliyet
gösterecek özel sektörün kurulması ve geliştirilmesini, sermayelerine

Türkiye ekonomisine damgasını vuran Sümerbank’a verilen görevler
şunlardır:
"-Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları işletmek ve hususi
sanayi müesseselerindeki Devlet
iştirak hisselerini Ticaret Kanunu hükümlerine göre idare etmek,
-Hususi kanunlarla verilmiş selahiyetlere istinaden yapılacak fabrikalar
hariç olmak üzere devlet sermayesi
ile vücuda getirilecek bütün sınai
müesseselerin etüt ve projelerini
hazırlamak ve bunları tesis etmek ve
idare eylemek,
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iştirak etmek, kredi temin etmek ve
nitelikli personel yetiştirmek yoluyla teşvik etmek amacını da taşıdığını
göstermektedir.

mellerinin atıldığı Sümer ülkesinin
uygarlık tarihini, kültürleri ve dinleri
birçok bağlamda etkilediği ve insanlık tarihine çok belirgin bir damga
vurduğu söylenebilir.

Bu kuruluşa neden Sümerbank ismi
verilmiştir? Atatürk’ün Cumhuriyet
hedefleri ile de ilişkilendirerek bu
kuruluşa SÜMER adını vermiş olması
kuvvetle muhtemeldir.

Sanırım Atatürk hem medeniyetin
ilk uygarlığı kabul edilebilecek Sümerlerle Türkler arasında bir ilişki
kurmak istemiş hem de bu kuruluşa
verilen görev ve hedeflerle döneminin çok ilerisinde olan Sümer uygarlığı arasında bir benzetim yaparak
kuruluşa Sümerbank ismini vermişti.

Bu uygarlıklarla ilgilenen dostum
Nedim Çakan bu konuda gerek Etiler gerekse Sümerler konusunda
Atatürk'ün 1920'lerde bilinen bilgilerin çoğunu okuduğunu düşünüyor
ve şöyle diyor:

Sümerbank’ın kuruluşunun hemen
ardından da 1935 yılında , 14.06.1935
tarih ve 2805 sayılı Kanun'la Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü’nce bulunan işletmeye elverişli madenlerin
işlenmesini sağlamak ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nce geliştirilecek projelere göre enerji üretimi ve dağıtımını
yapmak üzere Etibank kurulmuştur.

‘Etiler'in Hint Avrupa kökenli olduğu ve ama Sümerlerin kara kafalı olup büyük tufan sonrası
Mezapotamya'ya gelip bir uygarlık
başlattıklarını eminim Atatürk biliyordu. İngiliz ve Fransız emperyalizminin büyük Yunan uygarlığı diye
birşeyleri sahiplendigi dönemde
Atatürk uygarlığın aslında doğuda
Mezapotamya'da ve Orta Asya'da
Uygurlar tarafından başlatıldığını
ve dünyaya yayıldığını bize ve dünyaya öğretmeye çalışmıştır. Sümer
uygarlığı Yunan uygarlığından en az
iki bin yıl öncedir. Mustafa Kemal bu
Sümer kültü meselesiyle çok yakından ilgilenmişti. Sadece tüm dinlerin
köken kültü olmasından ötürü değil,
Türkler'in Sümer kültüyle bir ilişkisi
olduğunu da düşünüyordu. Güneş
Dili Komisyonu bu nedenle kuruldu .’

Sümerbank ve Etibank temel sanayi, maden ve enerji işletmelerinin
kurulmasında, modern işletmecilik
tekniklerinin uygulanmasında, sınai
insan gücünün yetiştirilmesinde,
iştirakler kurarak şirketleşmenin geliştirilmesinde çok önemli görevler
üstlenmişlerdir. Sümerbank ve Etibank dışında yeni düzenlemelerle
bazı yeni kamu teşebbüsleri de oluşturulmuştur.
Sümerbank AŞ. tarafından çıkarılan,
Murat Koraltürk tarafından yazılan
‘Türkiye Ekonomisinde Bir Öncü:
Sümerbank’ kitabına göre; Sümerbank, Devlet Sanayi Ofisi’nden devraldığı Bakırköy, Defterdar, Hereke,
Beykoz Deri, Uşak Şeker ve Tosya
Çeltik Fabrikaları ve Unkapanı’ndaki
değirmenin işletilmesi ile işe başlamıştır. Hemen bu dönemde sanayinin geliştirilmesi için Birinci Beş Yıllık

Evet, birçok ilkin yaratıcısı Sümer
uygarlığı milattan önce 3500 dolaylarında Mezopotamya’da ortaya çıkmış ve her döneminde insanlık tarihini etkileyecek ilklere imza atmıştır.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın
araştırmalarından yola çıkarak şehir
yaşamının başladığı, uygarlığın te-
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Sanayi Planı hazırlanmıştır. 1934’te
uygulamaya konan Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planı’nın ana hedef ve stratejisi, ülkenin yerüstü kaynaklarını
değerlendirerek ithalata konu olan
özellikle şeker, dokuma ve kağıt başta olmak üzere temel gereksinim
maddelerinin yurtiçinde üretilmesi,
yerel veya bölgesel, tarımsal üretime
ve doğal kaynaklara dayalı sınai üretim birimleri kurmaktı. Sümerbank’ı
tarihi kılan ilk görev 1. Plan'da yer
alan projelerin gerçekleştirme görevinin de Sümerbank’a verilmiş olmasıdır. Planda yer alan projeler, ilk
bölümde belirtildiği gibi, dokuma,
maden, selüloz, seramik ve kimya
sanayileri olmak üzere beş sektörde
toplanmıştır. Planda yer alan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 44 milyon
TL olarak belirlenirken bu tutar uygulamada 100 milyon TL’yi bulmuştur ve finansman daha önce değinilen Rus ve ardından sağlanan İngiliz
kredisi dışında büyük ölçüde iç kaynaklarla gerçekleştirilmiştir. Planda
yer alan dokuma, maden, selüloz
ve kimya sanayine ilişkin yatırımlar
Sümerbank tarafından gerçekleştirilirken, sömikok, Şişecam ve kükürt
sanayine ilişkin yatırımlar İş Bankası
tarafından yürütülmüştür. Bu plan
kapsamında 1934’te Bakırköy Bez
Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası
ve Isparta Gülyağı Fabrikası, 1935’te
Kayseri Bez Fabrikası, Paşabahçe Şişe
ve Cam Fabrikası ve Zonguldak Antrasit Fabrikası, 1936’da İzmit Kağıt
Fabrikası, 1937’te de Ereğli ve Nazilli
Bez Fabrikaları işletmeye alınmıştır.
Mustafa Kemal’in Sümerbank Merinos Fabrikası açılışında söylediği
gibi her fabrika milli sevinci artırmaktadır. Çünkü bu tesisler sadece
üretmekle, milli ekonomiyi kalkındırmakla kalmamakta, yöreyi de
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baştan başa değiştirmekte, yeni bir
kimlik kazandırmaktadır.
Tesislerin temelleri atıldıktan sonra
bugün bile rekor süreler olan 1,52 yılda üretime başlamışlardır. 25
Ağustos 1935’te coşkulu bir halk
katılımıyla temeli atılan Sümerbank
Nazilli Basma Sanayi inşaatında 4000
işçi çalışmış ve 9 Ekim 1937’de Mustafa Kemal’in katılımıyla işletmeye
açılmıştır. Bu açılış; Türk Tarihi Vakfı
yayını olan ‘Çarklardan Çiplere’ isimli
kitapta yer alan liseli gençlerin çalışmasından derlenen bir öyküde o günün tanığı Kemal Zeki Gençosman’ın
ağzından şöyle aktarılmıştır:
‘Fabrikanın yöneticileri Atatürk’ü
daha sitenin giriş yerinde karşıladılar. Gördüğü herşey O’nu sarıyordu,
yüz çizgilerinde mutluluk ve kıvanç
okunuyordu. Temiz yer, temiz ve güzel insanlar, Menderes bataklığını
berekete çeviren, onun kara tılsımını yenen insan iradesinin yeni yeni,
sıra sıra eserleri... Ellerinde bayraklar,
çiçek demetleriyle dizi dizi okul çocukları alkışlarla, şen şarkılarla haykırışıyorlardı.
Derken fabrika alanına girildi. Alkışlar, şarkılar, havuzlara dökülen şakrak suların şıpırtıları ve ta kasabadan
beri yayılıp gelen davul-zurna sesleri, zeybek naraları... Gel gör ki fabrikada tıs yok... Bugün hizmete girmesi gereken bu koca fabrika, derin bir
sessizliğe gömülmüş, sanki uyanılmaz bir uykuya dalmıştı. Fabrikanın
müdürü, nazik bir evsahipliğiyle öne
düştü. Bir yoldan, bir holden geçildi.
Fabrikanın tam 480 büyük tezgahının, yere diz çökmüş birer dev gibi
sıra sıra dizildikleri düz, geniş tepeden aldığı ışıkla aydınlık, temiz atelyeler uzayıp gidiyordu. Herkes yerli
yerinde, makinesinin başındaydı. Ev
sahipleri Atatürk’ü, bütün tezgahla-

rı ve başlarındakileri, her yeri gören,
yüksekçe bir tepeye buyur ettiler.
Buradan bakılınca fabrika; takımların, bölüklerin, taburların geçiş töreni için sıralanıp yerlerini aldıkları
bir geniş alana benziyordu ve bir karargah alanındaymışcasına burada
bir komut bekleniyordu. Beklenen
komut duyulmadı, ama Atatürk’ün
arkasında duran müdürün bir ilgiliye
sessiz bir işaret verdiği görüldü.
İşte o zaman, o anda bin başlı dev,
korkunç bir kükreyiş, bir kuduruşla,
birden harekete geldi. Müdürün verdiği o işaretle tüm motorlar, tezgahlar birden coşmuş, kudurmuşlardı.
Şimdi Menderes göklerine yükselen,
Menteşe dağlarına kadar vuran, bu
toprakların tarih boyunca kaç kez
duyduğu yer depremi gürültülerini,
yıldırım uğultularını andıran bir devler titreyişi havayı hem sarmış, hem
sarsmıştı.
Atatürk böylesini beklemiyor olmalıydı. O’nu oraya çıkardıkları zaman
belki, etrafı görmesini, belki fabrika
halkına birşeyler söylemesini istediklerini düşünmüş olabilirdi. Ama öyle

olmayıp da ayağının altındaki dünya
ve etrafını saran hava birden harekete geçince, önce hatta biraz şaşırır
gibi oldu; ne yapacağını bilemedi
de denilebilir. Önce biraz durakladı,
yanındakilere birşeyler soracakmış
gibi davrandı. Ama işte o anda, belki
kendi bile farkında olmadan, ağzından şu şözler dökülüverdi:
‘İşte, bu bir musikidir.’’
Evet, sanayinin musikisi, uygar insanlığa giden yolun musikisi...
Birinci Sanayi Planı planlanandan
önce devreye geçti ve 1936’da İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı gündeme
geldi. Tüketim mallarının ülke içinde
üretimini hedefleyen 1. Plan'ın ötesinde 2. Plan'da enerji madencilik
gibi temel sanayi dalları yer alıyordu.
Yeraltı madenlerinin işletilmesi, makina, uçak motoru, enerji santralleri
ve daha pek çok iddialı sanayi tesisi
kurulması hedeflenmesine rağmen,
2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle planda
büyük aksamalar oldu.
Yukarıda bahsedilen Sümerbank
kitabına göre; tüm bu sorunlara

Atatürk Sümerbank Nazilli Fabrikası açılışında
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laylaştırdı, ailelerin çocuklarını sevindirmelerini sağladı; özetle, yaşamın
bir parçası oldu ki öykülere, şiirlere
konu edildi. İlk başta, sözünü ettiğim
muhabir İnci Döndaş haberinde bir
öyküden şu alıntıyı aktarmıştı:

İhap Hulusi ve Sümerbank afişleri

rağmen 1952 yılına gelindiğinde
Sümerbank’ın işlettiği ya da kurduğu sanayi işletmeleri şunlardı: Karabük Demir-Çelik Fabrikaları, İzmit
Selüloz Sanayi Müesseseleri, Sivas
ve Ankara Çimento Fabrikaları, Kütahya Keramik Fabrikası, Beykoz Deri
ve Kundura Fabrikası, Filyos Ateş
Tuğlası Fabrikası, İzmit Klor ve Südkostik Fabrikaları, Defterdar, Hereke,
Bünyan Fabrikaları, Isparta Yün İpliği
Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası,
Bakırköy Fabrikası, Kayseri Bez Fabrikası, Ereğli Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Malatya Bez Fabrikası,
Halkapınar Dokuma Fabrikası, Gemlik Suni İpek Fabrikası ve Kastamonu
Kendir Soyma Fabrikası.

zarı, daha sonra Sümerbank adını
alan mağazalarda her gelir grubuna
vadeli kumaşlar temin etti, Türk ailelerinin giydiği elbiseden, pencerelerine örttüğü perde, yere serdikleri
halılarına kadar hem üretti hem de
mağazalarında sattı.
Halkla o kadar içiçe, sımsıcak, vazgeçilmez ilişkiler kurdu, yaşamlarını ko-

Sümerbank, bünyesindeki KARDEMİR, kağıt-selüloz, çimento gibi
işletmeleri, zaman içinde oluşturulan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri,
SEKA, ÇİTOSAN gibi yapılara devretti, ama kumaş, dokuma vb. işletmeleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarından
beri halkı ucuza ve kaliteli şekilde
giydirdi. 1930’larda Yerli Mallar Pa-
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‘Akşam buraya karanlık karanlık iner.
Bir sövgü gibi çirkef sularıyla, farelerle, elleri ayakları kirli, sidik kokusu
keskin, sağlıksız çocuklarıyla. Durmadan yanmış yağda soğan kavurur
kadınlar... Ben çirkinlikleri sokmam
evime. Çekerim Sümer'in çiçekli perdesini her bir fakirliğin üzerine. Karım makinesi olmadığı için ince ince
dikmiştir tüm büzgülerimizi. Perdede, minder kenarlarında, kızların
entarilerinde... Kızlarımın gecelikleri
Sümer'dir. Bol renkli, bol büzgülü. Yıkanıp geceliklerini giydiler mi melek
gibi olurlar...
Kimseye bir zararımız yok. Ben şen
adamım. Çekerim Sümer'in çiçekli
perdesini dünyanın üzerine, oturur,
namusumla kazandığım ekmeğimi
yerim çocuklarımla."

69
‘’Nezihe Meriç'in "Ekmek Kavgası" kitabındaki "Marangozdur Adı Ahmet
Ustadır" adlı hikayede Ahmet Usta,
Sümerbank'ın hayatındaki yerini
böyle anlatır. Sümerbank kaç Ahmet
Usta'nın evinde yaşamını kolaylaştıran, hayatına damgasını vuran, adeta bir aile bireyi olmuştur kim bilir?’’
Sümerbank işletmelerinin gittiği her
yerde yeni bir yaşam filizleniyordu.
İşçiler oranın halkından seçilir, yetiştirilir, gerekirse okutulur ve sadece
kendisi için değil özel sektör de dahil tüm Türkiye için kalifiye işgücü
sağlanırdı. Bugün işadamlarının pek
çoğu dolaylı ya da doğrudan işte bu
işletmelerden yetişmiştir.
Türkiye’de işletmelerde çalışmaya
başlayan köylülerden ‘işçi sınıfı’ oluşumunda Sümerbank’ın çok öncü ve
önemli rolü vardır.
Birçok yerde bir fabrikadan koca
bir şehir doğmuştur. Yörede okullar
kurmuş ya da kurulmasına destek
olmuş, halkın ihtiyacı olan gazyağı,
şeker, yağ gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini de uygun fiyatlarla temin
etmiş, halk ilk tiyatro ya da konserle
Sümerbank sayesinde tanışmıştır.

İlk yıllarda Sümerbank işçileri

Bölgenin tarım yapısını bile değiştirmiş, ilkel ziraat araçlarıyla yapılan üretim getirtilen, tohum ekme,
traktör vb. cihazlarla ve verilen eğitimlerle modernleştirilmiştir. Hatta,
birçok yerde fabrika enerji sisteminden halka elektrik verilmeye başlanmıştır. İlk kütüphaneler, hastaneler
Sümerbank işletmelerinin desteği
ve önderliğinde kurulmuştur. Düzgün yollara gene bu işletmelerin
katkısı ile kavuşulmuş, Sümerspor
kulüpleri kurulmuştur. Örneğin Nazilli’deki Sümerspor’un futbol, atletizm, voleybol, basketbol ve bisiklet
takımları ve sahaları mevcuttu. Ayrıca tenis kortları, güreş minderleri,
boks ringleri de vardı. Bunların hepsi nizami ölçülerde ve hatta futbol
sahası Türkiye’nin ilk alttan ızgaralı
sahasıydı. Daha önce sözü edilen
liseli gençlerin kaleme aldığı öyküye göre, Nazilli Sümerspor, spor aktiviteleriyle uzun yıllar atıl bir halde
bulunan Nazilli ve yöresi gençliğini
tembellikten, kahvehane köşelerinden kurtararak spor alanlarına çekme başarısını göstermiştir.
Yapılan park ve bahçelerle bölgeler

bambaşka bir görüntüye kavuşmuşlar, Sümer mahalleleri, Sümerbank
lokalleri, misafirhaneleri aileleri biraraya getirmiş, düğün törenlerinin yapıldığı mekanlar olmuş ve bambaşka bir sosyal yaşam başlamıştır. Bazı
Sümerbank Fabrikalarının soğutma
havuzları yazın halka açılarak yüzme
havuzu olarak kullanılmıştır. Fabrikalarda güzel kreşlerde işçi çocuklarına
gayet iyi bakılırdı. İşletme duvarlarında çok güzel modern sanat eserleri vardı.
Sümerbank lojmanları gelişigüzel
yapılmış inşaatlar değildir. Bilinçli
mimari yapılar üretilmişti. Bununla ilgili Kayseri Erciyes Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Burak Aslıiskender Sümerbank Kayseri yerleşkesi
için şu yorumlarda bulunuyor:
‘Türkiye’nin ilk toplu konut uygulaması olan lojmanlar, aralarında açık
toplanma mekanları oluşturacak
şekilde konumlandırılmış; tüm binalarda "çağdaşlık" ve işlev ön planda
olmasına rağmen, kullanıcısının yerel kimliği ve ihtiyaçları ihmal edilmemiştir. Bu sayede bireysel deneyim, yeni bir yaşamla tanıştırılmış ve
zaman içinde bireyin, yeni kimliğine
uyumu sağlanmıştır. Anadolu kültürü ile Batı medeniyetlerinden alınan uluslararası değerlerin biraraya
getirildiği yeni "Türk Kimliği", akılcı,
bireyi kişisel ve zaman deneyimine
bağlı olarak ortaya çıkaran, üretimi
amaçlayan, Batılı dünyanın sırt çevirdiği yerel değerler ile daha da Batılı
olmayı hedeflemiştir. Sümerbank
Kayseri Bez Fabrikası örneğinde 'yer',
modernizmin işlev önceliğine bağlı
olarak şekillendirilmiş, ancak kullanıcıları ile olan ilişkisi koparılmamıştır.
Sümerbank Kayseri Yerleşkesi, zaman içinde kullanıcılarının çevreyi
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şekillendirme hareketine yol açmıştır. Tesis, 1950 yılında emeklilerine
kooperatif kurma hakkı tanımış ve
lojmanlarının çevresindeki arazilerini konut yapımı için tahsis etmiştir.
1970 yılı sonlarına kadar, Kayseri'de
Sümerbank merkezli konut üretimi
devam etmiştir. Günümüzde, Yeni
Mahalle, Bebek Evler, Memur Evleri
ve İki Yüz Evler olarak bilinen semtleri kurmuştur. Tesis, Kayseri'de yeni
yerleşmeler ortaya çıkarmasının yanısıra, kentin ekonomisine de katkıda bulunmuştur. Fabrika, işçisini çalıştırmaya başlamadan önce eğitmiş,
onlara “zanaat" kazandırmış ve işlerinde uzman bireyler yetiştirmiştir.
Bu bireyler, fabrikadaki çalışma sürelerinin ardından, özel girişimleri ile
yeni tesisler kurmuş ve kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu sayede ekonomisinin gelişmesiyle Kayseri, hem sosyal hem
de ticari ölçekte hızla büyümüştür.
Sümerbank Bez Fabrikası'nın mimari
ve kentsel özellikleri, Kayseri kentinin gelişimine yön vermiştir. Tesisin
sahip olduğu modern özellikler, kentin planlanmasının ana fikirlerinden
biri olmuştur.

Özetle, yerleşme, dönemin halkevlerinin toplumun eğitimine yaptığı
etki benzeri, sanayileşme öncelikli
çağdaşlaşmayı anlatan bir örnektir.
Devlet, Sümerbank Kayseri örneğinde, bir sanayi tesisi kurmanın ötesinde, hedeflediği modern kentlerin
modelini inşa etmiştir. Modern düşüncenin, sanayi tesisinde çalışanlar
için ürettiği konutlar, eğitim yapıları
ve sosyal tesisler, Cumhuriyeti kuranların çağdaşlaşma hedefleriyle
birleştirilmiş ve Sümerbank Kayseri
Bez Fabrikası özelinde, 1935'lerin
Kayseri kentiyle yarışan bir yerleşke
inşa edilmiştir.
Türk Modernleşmesinin abidevi
bir örneği olan Sümerbank Kayseri
Bez Fabrikası, 1930'lardan günümüze çok şeyin değişmesine rağmen, bugün bile yapıldığı ilk günkü 'modern'liğini koruyarak ayakta
durmaktadır. 1999 yılında Erciyes
Üniversitesi’ne devredilen yerleşke, 1930'lar Türkiye’sinden, bugünü
ve hatta daha ilerisini görebilen bir
düşüncenin ürünü olarak varlığını
sürdürmeye çalışmaktadır. 'Modern'
dünyanın yaşam kılavuzu, ürettiği

yeni çağdaşlık tanımlaması ve yeniden yarattığı Kayseri ile evrensel
hedeflerini çevresiyle paylaşırken,
zamana ve kendisini yaratan düşünceyi tüketen her türlü oluşuma inat
yaşamını devam ettirmektedir.’
Özetle, Türk halkı pek çok ilkle ve uygarlıkla Sümerbank tesisleri sayesinde tanışmıştır.
1980’lere gelindiğinde Sümerbank’ın
kurduğu ya da işlettiği 41 fabrika,
468 mağaza ve 48 banka şubesi
mevcuttur.
1987’de ise Sümerbank özelleştirme kapsamına alınır. Özellikle bu
andan itibaren, kendini yoktan vareden Sümerbank tesisleri teknolojik gelişmeleri ve gerekli yatırımları
yapmaktan alıkonulur ve zayıflatılır.
Yani, diğer pek çok kamu kuruluşuna
yapılanlar yapılır.
Bugün artık, Mustafa Kemal’in deyişiyle, Sümerbak İşletmelerinden
musuki sesleri duyulmuyor. Çünkü,
bir siyasetçinin deyişiyle Sümerbank
tarihden silindi. Pek çok diğer Cumhuriyet döneminin yoktan varedilen
değerleri gibi.
Nazilli’de tiyatro, sinema salonları ve
diğer sosyal tesisler de artık yok...
Böyle ilerleyip giderken, her türlü
yokluğa, imkansızlığa rağmen endüstri devrimini yakalamaya ramak
kalmışken, hani neredeyse elimiz
değmişken peki ne olduda durum
değişti? Bunun en kestirme cevabı
için Selahattin Şanbaşoğlu’nun şu
örneğine bakalım:
‘1925’te, Kayseri’de uçak fabrikası kuruldu. Buraya Alman Junkers
uçakları getirildi. Yapılan çalışma
makinalı tüfek yerleştirmek ve
bunları harp uçağına tadil etmekti.

Sümerbank Kayseri Fabrikası'nda çalışan kadın işçiler
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Ancak daha sonra, 2. Dünya Harbi
içinde Tayyare Cemiyeti’nin Etimesgut’taki tesisinde o sıralar yurtdışından kaçmış Polonyalılar PST tipi
7-8 kişilik sivil keşif uçağı yaptılar.
Bunlar sonra Danimarka’ya satıldı.
Daha önemlisi, dizaynı bize ait, kesik
kanatlı, Uğur tipi talim uçaklarının
imalatıdır. Bunların motoru İngiliz
Havilland’dır. Motor gövdesi gelir,
Çiftlik'teki uçak motor fabrikasında
işlenir, uçağın montajı Etimesgut’ta
yapılırdı. Uçuş tecrübeleri iyi sonuç verdi. Bu fabrika 1951’de Makina Kimya Endüstri’sine intikal etti.
Orada 54 uçak yaptık, motorlarını
işledik. Bunlardan dördünü törenle,
Türk pilotlarıyla uçurarak Ürdün’e
gönderdik 1954’te. Gerisini Milli Savunma Bakanlığı’na verdik.
Daha sonra M. S. B artık uçağa ihtiyacı olmadığını, çünkü bunları Amerikan askeri yardımından alacağını bildirerek siparişi kesti. Böylece
uçaktan vazgeçerek bu tesislerde
kuluçka makinası yapmaya başladık!!! Sonradan aynı yer Türk Traktör
Fabrikası oldu.
1924’te niyet uçak yapmaktı. Devlet
Demir Yolları'nın (TCDDY), İmalatı
Harbiye’nin (Askeri Fabrikalar) ve
Tayyare Cemiyeti’nin (Türk Hava Kurumu) elemanları bu işe yöneltildi.
Bunların bir kısmı uçak mühendisi
olmak üzere yurtdışına gönderildi.
1950’lerde uçakların dizaynını bizim
mühendisler yapıyordu. Heves, gayret ve sonuç vardı. Kısacası, istenseydi her şey yapılabilirdi.’
Yönetenler iktidara gelmek, iktidarlarını biraz daha uzatmak için dış
yönlendirmelerle Cumhuriyeti nerden nereye getirdi de bizlerin hiç mi
suçu yok. İsmet İnönü’nün 1935’teki
***

şu gözlemi galiba geri kalanını da
açıklıyor:
‘Milli karakterimizdeki esaslı zayıflığı
bilmeliyiz. Bizim herhangi bir memleket meselesi için yapamayacağımız
fedakarlık yoktur. En zenginimiz, en
fakirimiz olsun bütün malımızı, canımızı bunların hepsini veririz. Amma,
onbeş gün en hayırlı bir amaç için bir
kuyudan bir kova su çekmeyiz. Mesele buradadır.’
Sümerbank bir sanayi mektebiydi.
Aynı zamanda gittiği yerlerde sosyal
devletin temsilcisi oldu. Dünyadaki
gelişmeleri takip ederdi. Buna güzel
bir örnek; kalite gurusu Deming, Japonlarca henüz keşfedilmeye başlanırken Sümerbank tarafından davet
edilip konuşma yaptırılmıştır.
1980’lerde ve hatta 1990’larda, birbirinin aynı pek çok işletme, daha önce
yapılanlardan ülkenin teknolojiyi öğrenmesi ve artık daha sonrakileri kendi yetenekleri ile yapması gerekirken
yurtdışından aynı anahtar teslim tesisleri yüksek bedeller ödeyerek birbiri ardına sipariş vermiştir. Oysa Sümerbank, hem de çok önceleri, doğal
olarak ilkleri yurtdışından satın almış
ancak teknolojileri özümsemiş, daha

sonrakilerde ise kendi ile iddialaşarak
neredeyse tümüne varacak şekilde
yurtiçi olanaklarla yapmıştır.
Daha pek çok uygulaması ile Sümerbank, Türkiye’nin mühendislik gelişiminde ve üretimi öğrenmesinde
başöğretmenlerden biri olmuştur.
O’nun tarihi çok başarılı mühendislik-mimarlık öyküleri ile doludur. O
öyküleri bulup, genç meslekdaşlarımıza aktarmak zorundayız.
Dendiği gibi, hayat ileriye doğru yaşanır, ama geriye doğru anlaşılır.
Bir zamanlar Türkiye, çok dar imkanlarla yoktan varetmeye çalışan, bunun için inanç, umut ve ‘milli sevinç’le
yola çıkanların ve daha iyi insanlar
olmaya çalışanların ülkesiydi.
Sümerbank bu ülkeye hep iyilik yaptı, aslında büyük bir iştahla Sümerbank yok edilirken iyiliğin yok edildiğini anlamamız gerekiyor.
Türkiye’yi dokuyan tezgah artık yok.
Ancak, bizlerin ülkemizin ne zorluklarla örülen ilmeklerini bir bir çözen
tezgahlara karşı hem önceki ve hem
de gelecek kuşaklara karşı borcumuz var. ***

Sümerbank’da makina seslerinin ‘musukisi’ artık yok...

Bu yazıdaki tüm fotoğraflar, ‘Türkiye Ekonomisinde Bir Öncü: SÜMERBANK’ (Yazan : Murat Koraltürk, Genel Editör: Osman S. Arolat) kitabından alınmıştır.
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YAYIN POLİTİKASI

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.

