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Şubemizin teknik gezi etkinlikleri kapsamında  8-9 Nisan 
2016 tarihinde Pakpen A.Ş. Konya fabrikasına gezi 
düzenlendi. 2 günlük gezide 30 Bin m2 alan gezilerek,  AR-
GE departmanları sunumları gerçekleştirildi. 

MMO Antalya Şube 
teknik gezi etkinlikleri 
kapsamında öğrenci 
üyelerini, İstanbul’da bu yıl 4. 
düzenlenen WIN EURASIA 
Automation - İmalat 
Endüstrisinin Kazandıran 
4.Uluslararası Fuarı’na 
katıldı. 

17-20 Mart  tarihleri 
arasında İstanbulda 
düzenlenen WIN EURASIA 
Automation; Otomasyon, 
Hydraulic&Pneumatic, 
Electrotech ve Materials 
Handling fuarlarını 45 

öğrenci üyemizle aynı 
çatı altında bir araya 
getiren MMO Antalya 
Şube ,  sektörün lider 
üreticilerinin ev sahipliğni 
yaptığı,  otomasyon, 
elektrik, elektronik, 
hidrolik-pnömatik, iç lojistik 
ve malzeme elleçleme 
sektörlerinin tamamına 
ulaşma fırsatı yakaladı.

MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu ise, 
fuarın 22 yıldır aralıksız 
düzenlendiğini belirterek 
45 öğrenci üyeyle fuara 

katılım sağlandığının altını 
çizdi. Hamamcıoğlu, “ Teknik 
uygulamalarıyla ilham veren 
bir şube olmak hedefimiz. 
Genç mühendis adaylarımızı 
bu fuarda buluşturarak 
yerinde görme ve öğrenme 
becerilerini sağlamak 
istiyoruz.  WIN EURASIA 
Automation - İmalat 
Endüstrisinin Kazandıran 4 
Uluslararası Fuarı, sektörün 
heyecanla beklediği en 
önemli fuarlar arasında.  
Otomasyon alanında her 
türlü yeniliğin görülebildiği 
adreslerden bir tanesi” dedi.

Genç mühendis adayları WIN EURASIA 
Automation Fuarına katıldı

KONYA PAKPlAST FABRIKASINA
gezi düzenlendi
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Günden güne artan enerji kullanımı 
karşısında önlem almak ülkeler için 
zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Türkiye’ de sektörsel bazda enerji 
tüketimleri incelendiğinde nihai enerji 
tüketimlerine göre 2012 yılında bina 
ve hizmet sektörünün %36’ lık pay 
ile en yüksek yüzdeyi aldığı görülmüş 
ve bu sektörde %30 oranında enerji 
tasarruf potansiyelinin bulunduğu tespit 
edilmiştir [1].

Ülkemizin birincil enerji talebi 1990’ 
dan 2013’ e %127.4, ithalatı %211.6 
artarken, yerli üretimdeki artış sadece 
%24.8 sınırında kalmıştır. 2012 yılında 
60 milyar dolara ulaşan enerji maddeleri 
ithalatı, 2013 yılında 55.9 milyar dolar, 
2014 yılında ise 54.9 milyar dolar 
olmuştur. Bina ve hizmet sektöründe en 
fazla kullanılan enerji girdisi olan doğal 
gazda, yaklaşık 45 milyar m3 lük ithalat 
ile ülkemizin dünya sıralamasında beşinci 
sırayı aldığı bilgisi çeşitli kaynaklarda yer 
almaktadır [2].

Bilindiği üzere ülkemizde 02.05.2007 
tarihinde yayınlanan “Enerji 
Verimliliği Kanunu” ile enerjinin etkin 
kullanımı üzerine çalışmalar başlamış 
bulunmaktadır. Kanun kapsamında 
05.12.2008 tarihinde yayınlanan 
ve 05.12.2009 tarihinde yürürlüğe 
giren “Binalarda Enerji Performans 
Yönetmeliği” ile binalarda enerji 
kullanımı üzerine bir takım yaptırımlar 
getirilmiştir. Yönetmelik binaların 
mimari tasarımında yapılabilecek 
iyileştirmelerden, yalıtımına, ısıtma – 
soğutma ve havalandırmada alınabilecek 
önlemlerden yenilenebilir enerji ve 
kojenerasyon uygulamalarına kadar 
birçok gerekliliği sunmaktadır. Sanayi 
alanlarında üretim yapılan binalar, planlı 
kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, 
toplam kullanım alanı 50 m2 nin altında 
olan binalar, seralar, atölyeler, münferit 
inşa edilen ve iklimlendirilmesine ihtiyaç 
olmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, 
ağıl gibi binalar dışındaki tüm binalar bu 
yönetmeliğin kapsamına girmektedir. Bu 
yönetmelikten akıllarda kalan en önemli 
kavram “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” 
olmuştur (Şekil 1). 

Şekil 1. EKB Belgesi

Yönetmelik gereği yeni tasarlanan 
binalar için binanın tasarımında görev 
alan yetkili mimar veya mühendisler, 

mevcut binalar için ise enerji verimlilik 
danışmanlık (EVD) şirketleri EKB belgesi 
vermeye yetkili durumdadırlar. EKB 
belgesi düzenleme tarihinden itibaren 
10 yıl süre ile geçerlidir ve formatı Şekil 
1’ de sunulmuştur. EKB belgesinde, 
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, 
ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin 
verimi/etkenliği ve binanın enerji 
tüketim sınıflandırması ile birlikte 
binaların kullanım alanları başına düşen 
yıllık birincil enerji tüketiminin A ile 
G arasına değişen bir referans ölçeğe 
göre sınıflandırılması gösterilir. EKB 
belgeleri BEP-TR kullanılmak suretiyle 
düzenlenmektedir ve bu yönteme 
göre EKB belgesi alacak yeni binalar 
D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine 
ve CO2 salımına sahip olmazlar. Enerji 
kimlik belgesinin binanın tamamı için 
hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe 
bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her 
bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım 
alanları için ayrı ayrı da düzenlenebilir. 
Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin 
alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş 
ve işlemlerde EKB’ nin düzenlenmiş 
olması şartı vardır. Binanın veya bağımsız 
bölümün satılması veya kiraya verilmesi 
safhasında, mal sahibi EKB’ nin bir 
suretini alıcıya veya kiracıya vermek 
zorundadır [3].

Enerji verimliliği kanununa göre yeni 
yapılacak binalar için zorunlu olan 
EKB’ nin mevcut binalar için de zorunlu 
olacağı tarih olan 2 Mayıs 2017 tarihi 
hızla yaklaşmaktadır. Ancak BEP-TR 
programının kullanımında hâsıl olan 

zorluklar yanı sıra mevcut binalara EKB 
belgesi vermeye sadece az sayıda EVD 
şirketlerinin yetkili olması yakınlaşan 
sınır tarihe kadar mevcut yapı stokunda 
EKB’ lerin tamamlanması konusunda 
sorun teşkil etmektedir. Programın 
kullanımındaki zorlukların aşılması için 
internet tabanlı BEP-TR yazılımı yerine 
masa üstü program haline getirilecek 
BEP-TR2 yazılımının da hala hazırlanma 
safhasında olduğu görülmektedir. Sıkışan 
takvimde mevcut yapı stokuna EKB 
hazırlama işleminde de EVD’ lerin yanı 
sıra yetkili mühendis veya mimarların 
görev alması olasılığı da yoğun olarak 
tartışılmaktadır [4].

Sonuç olarak EKB’ nin mevcut yapı 
stoku için de zorunlu olacağı tarih 
olan 2 Mayıs 2017 tarihi yaklaşmakta 
ancak gerek belgelerin hazırlanması 
için gerekli programın hazır olmaması 
gerekse bu binalara belge vermeye yetkili 
EVD firma sayısının yetersizliği milat 
tarihe kadar bu belgelerin hazırlanması 
açısından kaygı vermektedir. Ülkemizde 
binalarda enerji verimliliği için, söz 
konusu sıkıntılar üzerine derhal önlem 
alınması yanı sıra mevcut yönetmelik 
hükümlerinin uygulanmasında otoriter 
denetimlerin arttırılması, ceza ve teşvik 
mekanizmalarının devreye alınması son 
derece faydalı olacaktır.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
(İSG) mevzuatı, uygulama sorunları ve 
resmi verileri, iki yılda bir güncellediğimiz 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nda 
değerlendirdik. Dünyada durum, İSG 
kavramının gelişimi, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları verileri, kaza ve hastalıkların 
nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği 
kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri 
hekimliği, MMO’nun çalışmaları ve çözüm 
önerilerinin yer aldığı raporun tamamına, 
http://www.mmo.org.tr/yayinlar/
kitap_goster.php?kodu=395 adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

İSG mevzuatını sermaye çıkarları ve 
neoliberal politikalar belirliyor

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

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması 
nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 
sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası, sonuncusu 
2015’te olmakta üzere defalarca değiştirildi. 
İş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer 
sağlık personeline ilişkin yönetmelikler 
de defalarca değiştirildi. Ancak kazalar ve 
iş cinayetleri artarak devam etmektedir. 
Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde 
yapılan değişikliklere dair, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat 
ile önlenemeyeceğini hep söyledik. Gerçek 
durum ve veriler de bu yöndedir. 

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık 
kadroları ve işverenler kayırılıyor 

İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler 
ile bağıntılı çok-bilimli bir konudur ancak 
bu disiplinler adeta cezalandırılmaktadır. 
Öyle ki, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi 
sağlığı ve güvenliği konusunu işverenden 
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. 
Ayrıca yasa yayımlandığından bu yana iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 
sağlık personelinin işyerlerine verecekleri 
hizmet süresi sürekli olarak azaltılmıştır. 

Zira amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık 
personelinin işyerlerine maliyetini 
azaltmaktır. Bu personelin ayda 8 dakika, 
12 dakika, 16 dakika gibi çok kısa sürelerle 
görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının azalmasını beklemek 
mümkün değildir. 

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

Türkiye’deki iş kazalarına ilişkin bazı veriler 

Yalnızca zorunlu/aktif sigortalı kayıtlı 
çalışanları kapsayan SGK verilerine göre, 
2014 yılında iş kazaları sayısında yine 
artış olmuştur. 2013 yılında 191 bin 389, 
2014’te ise 221 bin 366 iş kazası yaşanmış; 
2013’e göre yüzde 15,66 oranında artış 
olmuştur. İş kazası geçirenlerin 28 bin 174’ü 
kadın, 193 bin 192’si erkektir. 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
ölümlerde de artış olmuş,  2013 yılında bin 
360, 2014 yılında bin 626 emekçi yaşamını 
kaybetmiştir. 2014’te ölümler 2013’e göre 
yüzde 19,99 artmıştır. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine göre de 
2014 yılında en az bin 886 emekçi ölmüştür. 
2015 verileri SGK tarafından henüz 
açıklanmamıştır ancak İSGM verilerine göre 
2015’te 13’ü meslek hastalığı sonucu olmak 
üzere en az bin 730 emekçi iş kazası ve 
meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir.

SGK 2013 ve 2014 verilerinde meslek 
hastalıklarından dolayı hiç ölüm yoktur! 
Ancak İSGM verilerine göre 2013’te en az 

3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 
13 emekçi meslek hastalıklarından dolayı 
yaşamını kaybetmiştir. Gerçekte, 2014–
2015 yıllarına ait iş kazası sayısı ile iş kazası 
ve meslek hastalığı sonucu ölüm vakaları 
1996 sonrasının doruğu düzeyindedir. 
Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye, 
100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında 
Avrupa’da birinci sıradadır.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucu ölüm geliri bağlananlarla 
ilgili veriler de bulunmakta fakat dosyalar 
ilgili ölüm yılında sonuçlanmadığı için o yılın 
ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan hak 
sahibi sayısını tespit güçlüğü bulunmaktadır. 
Ancak yıllar birleştirilerek ortalama tespit 
edildiğinde, ölümlerin açıklananın iki katı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

2014’teki iş kazalarının faaliyet gruplarına 
göre dağılımında makine ve teçhizat hariç 
fabrikasyon metal ürünleri imalatı 18 bin 
529 iş kazası ile birinci, bina inşaatı 13 bin 
508 kaza ile ikinci, ana metal sanayii 12 bin 
357 kaza ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayinin 
birleşik yorumlanması durumunda 30 bin 
886 kaza (yüzde 13,95) ile metal sanayii 
birinci; bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri 
ve bina dışı inşaat faaliyetlerinin birleşik 
yorumlanması durumunda inşaat sektörü 
29 bin 701 (yüzde 13,41) kaza ile ikinci; kara 
ve boru hattı taşımacılığı, suyolu, havayolu 
ve taşımacılık için depolama ve destekleyici 
faaliyetlerin birlikte yorumlanması 
durumunda taşımacılık 17 bin 74 kaza 
(yüzde 7,71) ile üçüncü; kömür ve linyit 
çıkartılması, metal cevheri madenciliği, diğer 
madencilik ve taşocakçılığı ile madenciliği 
destekleyici hizmet faaliyetlerinin birleşik 
yorumlanması durumunda madencilik 
faaliyetleri 12 bin 884 (yüzde 5,82) kaza ile 
dördüncü sırada yer almaktadır. 

2014’te en fazla ölüm yaşanan faaliyet 
grupları sıralamasında, Soma katliamı 
dolayısıyla 335 kişi (yüzde 20,60) ile kömür 
ve linyit çıkartılması birinci sırada, 260 kişi 
(yüzde 15,99) ile bina inşaatı ikinci sırada, 
172 kişi (yüzde 10,58) ile kara taşımacılığı 
ve boru hattı taşımacılığı üçüncü sırada, 
143 kişi (yüzde 8,79) ile bina dışı yapıların 
inşaatı dördüncü sırada, 98 kişi (yüzde 6,03) 
ile özel inşaat faaliyetleri beşinci sırada yer 
almaktadır. Üç, dört ve beşinci sırada yer 
alan inşaat faaliyetlerindeki iş kazası sonucu 

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Günü’nde dikkatler Türkiye gerçekleri 

üzerinde yoğunlaşmalıdır, zira iş kazaları ve iş 
cinayetleri sürekli olarak artmaktadır
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ölüm sayısı 501’dir (yüzde 30,81) ve toplam 
bin 626 ölüm vakasının yaklaşık üçte birini 
oluşturmaktadır.

2014 yılında iş kazası sonucu ölümlerin 
en yüksek olduğu 19 il sırasıyla; Manisa, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, 
Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, 
Kayseri, Karaman, Balıkesir, Muğla, Hatay, K. 
Maraş, Zonguldak ve Tekirdağ’dır. Hiç ölüm 
yaşanmayan iller ise Bingöl, Bayburt, Kilis 
olarak görünmektedir. 

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin 
en gayri ciddi yanını oluşturmaktadır 
ve 81 il içinde yalnızca 21 ilde ve 494 
vakadan ibarettir! 494 vakanın 230’u 
sigortalılığı bittikten sonra meslek hastalığı 
teşhisi konulanları kapsamaktadır. İller 
sıralamasının ilk beşi şöyledir: İstanbul 
117 kişi, Kocaeli 33 kişi, Bilecik 31 kişi, 
Zonguldak 21 kişi, İzmir 10 kişi! Dünyada 
iş kazaları oranı yüzde 44, meslek 
hastalıkları oranı yüzde 56; Türkiye’de iş 
kazaları oranının yüzde 99,998, meslek 
hastalıklarının ise on binde 2 oranında 
olması SGK veri tabanının sorunlu yapısını 
göstermektedir. 

Kadınların en fazla iş kazasına maruz kaldığı 
iller sıralamasında İstanbul 7 bin 144 iş 
kazası ile başı çekmekte, onu İzmir 2 bin 
811 iş kazasıyla izlemekte ve sıralama Bursa 
2 bin 656, Antalya bin 947, Manisa bin 649, 
Kocaeli bin 517, Ankara bin 496, Tekirdağ 
bin 235, Denizli 846 iş kazası şeklinde 
sürmektedir.  

Önerilerimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) hep tek başına davranarak, 
sendikaların ve meslek örgütlerinin 
görüşlerini önemsemeyerek yanlış kararlar 
almaktadır. Mevcut sorunlar, olaylar ve 
acıların artmaması için aşağıdaki özet 
önerilerimize kulak verilmelidir.

Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, 
ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile 

idari ve mali yönden bağımsız, düzenleme 
ve denetim yapan, çoğunluğunu emek 
örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü 
oluşturulmalı; çalışma yaşamına ilişkin 
mevzuat bu enstitü tarafından bütünüyle 
yeniden düzenlenmelidir. 

İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, 
sağlık personeli ve diğer personelin eğitimi 
ile işçi eğitimleri bu Enstitü tarafından 
yerine getirilmeli, her yıl yenileme eğitimleri 
yapılmalıdır. 

Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir. Hekimler de iş 
müfettişi olarak istihdam edilmelidir. İSG 
hizmetlerinin “piyasa koşullarında” verilmesi 
anlayışı dışlanmalı; kamu hizmeti, kamu 
denetimi anlayışı hâkim olmalıdır. 

Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalı; 
esnek, güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri 
yasaklanmalıdır. 

İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, 
ayrımsız, kısıtlamasız bütün işyerlerini ve 
her statüdeki tüm çalışanları kapsamalıdır. 
Düzenlemeler; “işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanmasının öncelikle işverenin görevi 
olduğu” ilkesinde hareketle yapılmalıdır. 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
uygulamasına son verilmelidir. 30 ve daha 
fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde İşçi 
Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

İşyerinde istihdam edilen uzman ve 
hekimlerin verdikleri hizmetin bir 
danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmeli; 
işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının 
mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri 
korunmalıdır. Bu ve diğer personelin 
ücretleri Enstitü bünyesinde oluşturulacak 
bir fondan karşılanmalıdır. 

Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık 
personelinin işyerinde yürüttüğü 
çalışmalar, ilgili meslek örgütleri tarafından 
denetlenmelidir. 

Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık 
personelinin işyerlerinde görevlendirilmesi, 
söz konusu Enstitünün yerel birimince 
yapılmalı, işyeri ile yapılacak sözleşme “tip 
sözleşme” olarak enstitü ve meslek örgütleri 
tarafından hazırlanmalı, sözleşmede yer 
alan hususlar personelin asgari hakları 
olarak kabullenilmelidir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan işyeri hekimi ve 
iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin 
yanında aynı kurum içinde veya diğer 
kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmeleri, 
uzmanlığın belirli bir yetkinlikle 
uygulanmasını ortadan kaldırıcı nitelikte 
olduğu için başka görev verilmemelidir. 

Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı 
işyerindeki İSG’ye ilişkin durumu önerilen 
Enstitünün yerel birimine rapor etmelidir. 

İSG ile görevli çalışan temsilcilerinin 
eğitimleri Enstitünün görevlendirmesi ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri 
tarafından yerine getirilmelidir. 

Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin 
büyüklüğüne göre belirlenecek süre ile 
işyerinin bütününde her gün gözlem 
yapması, rapor etme olanağı yaratılmalı ve iş 
güvenceleri olmalıdır. 

Çalışan temsilcisi, uzman, hekim tarafından 
önerilen hususlar, öneriyi yapan kişi ikna 
edilmediği sürece kabul edilmek zorunda 
olmalıdır. İşveren bu karara karşı sadece 
Enstitü yerel birimine itiraz edebilmelidir. 

Meslek Hastalıkları Hastanesi veya 
kliniklerinin sayısı artırılmalı, meslek 
hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar 
ivedilikle yapılmalıdır. 

Son dönemlerde yaşanan iş kazaları ÇSGB 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta 
olmak üzere birçok bakanlığın ve bakanlık 
personelinin kazaların meydana gelmesinde 
kusurları bulunduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda bakanların ve bakanlık 
görevlilerin yargılanmasının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. 

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İŞÇİ SAĞLIĞI
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5 Mart‘ta Kocatepe Kültür Merkezinde 
yapılan genel kurulun seçimleri 6 Mart‘ta 
Oda merkez binasında yapıldı. 99 bin 155 
üye içinde her 100 üyeyi bir delegenin 
temsil ettiği genel kurul seçimleri bin 14 
delegeden 880‘inin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda Odanın 46. dönem yönetim, 
onur ve denetleme kurulları ile MMO‘yu 
TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, 
yüksek onur ve denetleme kurullarında 
temsil edecek 100 delege seçildi. Seçimler 
sonucunda yönetim kurulu, MMO‘nun 
önceki yönetim kurulu başkanı Ali Ekber 
Çakar‘ın da içinde olduğu Demokrat 

Mühendisler‘den oluştu. Oda denetleme 
ve onur kurulları ile TMMOB yönetim 
kurulu, denetleme ve onur kurulları 
üyeleri ile genel kurul delegeleri de 
tamamen Demokrat Mühendisler‘den 
oluştu.

Seçimler sonucunda,

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Ali 
Ekber Çakar, Salim Melih Şahin, Yunus 
Yener, Tahsin Akbaba, Bedri Tekin, Nergiz 
Bilgin, Ercüment Şahin Çervatoğlu; yedek 
üyeliklere Elif Öztürk, Şayende Yılmaz, 
Goncagül Karakoç Aydoğan, Abdullah 

Selçuk Soylu, Haydar Dirik, Vedat İrşi, 
İsmail Odabaşı,

MMO‘yu TMMOB Yönetim Kurulunda 
temsil etmek üzere Emin Koramaz, Tevfik 
Peker, Hüseyin Atıcı,

TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘na Zeki 
Arslan, TMMOB Denetleme Kurulu‘na İlter 
Çelik,

MMO Denetleme Kurulu asıl 
üyeliklerine Haydar Şahin, Tarık Akmanlar, 
Osman Çakıl, Fikret Çaral, Orhan Tevfik 
Okuducu, Kahraman Dağdeviren, Abdullah 
Tekin, Mehmet Simavi Bakır, Remzi 

MMO 46. OlAğAN GENEl KURUlU 
SONUÇlANDI DEMOKRAT 

MÜHENDİSlER YİNE GÖREV BAŞINDA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 46. Olağan Genel Kurulu ve 

seçimleri, 5–6 Mart  tarihlerinde Ankara’da yapıldı
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Çakmaklı, Osman Serter, Mustafa Varel, 
Adil Kesten, Selda Ünver, Hasan Yitim, 
Gürsel Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin 
Kaya, Hüseyin Dinçer, Satılmış Göktaş, 
Güner Mutlu, Semiha Öztan, Muharrem 
Tanju Sarıca, Mehmet Emin Tümür, Oğuz 
Kepez, Erdal Taş, Aydın Güçkıran, Murat 
Sonat, Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun, 
Levent Tanrısever, Şehriban Özdemir,

MMO Onur Kurulu asıl 
üyeliklerine Mehmet Selçuk Göndermez, 
Rıza Erhan Kutlu, Nusret Doğan Albayrak, 
Süleyman Solmaz, İbrahim Semih 
Oktay; yedek üyeliklere Mustafa Yazıcı, 
Cumhur Pekdemir, Ali Haydar Karaçam, 
Nedim Kara, Sadettin Özkalender

seçildiler. 

GÖreV daĞılıMı yapıldı

Oda Yönetim Kurulu‘nun ilk toplantısında 
yapılan görev dağılımında Ali Ekber Çakar 
başkanlık, Nergiz Bilgin başkanvekilliği, 
Yunus Yener sekreterlik, Tahsin Akbaba 
saymanlık görevlerine getirildi.

MMO genel kurulunda yönetim kurulunun 
diğer üyeliklerine Bedri Tekin, Salim Melih 

Şahin, Ercüment Şahin Çervatoğlu; yedek 

üyeliklere ise Elif Öztürk, Şayende Yılmaz, 

Goncagül Karakoç Aydoğan, Abdullah 

Selçuk Soylu, Haydar Dirik, Vedat İrşi ve 

İsmail Odabaşı seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat 

Mühendisler 46. Dönem Oda Çalışma 

Programı Taslağı, Oda yönetim kurulu ve 

danışma kurulunda görüşülerek karara 

bağlandıktan sonra MMO‘nun yeni 

dönem çalışmaları programlı bir şekilde 

başlayacak.

Genel kurulda Odanın 
46. dönem yönetim, 

onur ve denetleme 
kurulları ile MMO‘yu 

TMMOB genel 
kurulu, yönetim 

kurulu, yüksek 
onur ve denetleme 
kurullarında temsil 
edecek 100 delege 

seçildi
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Odamız 46.Dönem 
1.Sekreterler Saymanlar 
Toplantısı 8 Nisan 2016 
tarihinde MMO Suat Sezai 
Gürü Toplantı Salonu`nda 
gerçekleştirildi.

Oda ve Şube Müdürlerinin de 
katıldığı toplantıda,”tanışma, 
ülke gündemi değerlendirmesi, 
Oda işleyiş ve çalışmaları 
gündemleri” üzerine görüşme 
yapıldı.

46.DÖNEM 
1.SEKRETERlER 

SAYMANlAR 
TOPlANTISI 

GERÇEKlEŞTİRİlDİ

istanbul katliamına ilişkin Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Katliamını Nefretle Kınıyor, Lanetliyoruz

“Katliamlar ülkesine” dönen ülkemizde bu kez 19 Mart 2016 Cumartesi günü İstanbul‘da İstiklal Caddesi üzerinde bir katliam 
yapıldı. Başka ülkelerin yurttaşı olan 4 insan yaşamını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu onlarca insan yaralandı. İnsana, 
yaşama, demokrasiye, laikliğe düşman güçlerin yaptığı bu katliamı nefretle kınıyor, lanetliyor; halkların başı sağ olsun diyor, 
yaralılara ivedi şifalar diliyoruz.

Ülkemizi yönetenlerin ve «teröre alışmalıyız» diyenlerin aksine; teröre, katliamlara, demokrasi düşmanlığına, gericiliğe, 
faşizme, emperyalizmin oyunlarına ve ülkemizin mahvedilmesine alışmayacağız, teslim olmayacağız, susmayacağız diyoruz. 
Katliamları ve yaşamlarını kaybedenleri unutmayacak, unutturmayacağız.

Tekrar belirtmek istiyoruz; halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona esir edecek, insana değer vermeyen, 
Türkiye‘yi daha büyük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, 
insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İSTANBUl 
KATlİAMINI 
NEFRETlE KINIYOR, 
lANETlİYORUZ
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İşsizlikle Mücadele, İstihdamsız 
Ekonomi Politikalarını 
Reddetmekle Olanaklıdır

2015 yılı resmi işsizlik oranı 
‘psikolojik sınır‘ olarak da 
adlandırılabilinen yüzde 10 
seviyesini aşmıştır. Gençler 
arasında işsizlik oranı yüzde 
18,5‘e dayanırken, genç 
kadınlardaki işsizlik oranı 
yüzde 22‘leri buldu. Ne iş ne 
de eğitim sürecine katılamayan 
gençlerin oranı ise yüzde 
31,6 ile, yüzde 15 olan 
OECD ortalamasının oldukça 
üzerinde kalırken, ülkemiz 
gencinden yaşlısına eğitim, 
çalışma ve emeklilik haklarının 
yok sayıldığı bir ülke haline 
getirildi.

Odamız tarafından yayınlanan 
ve ekonomide inşa edilen 
yapısal işsizlik sorununa 
ışık tutmayı amaçlayan 
birçok çalışmada, daha 
yüksek bir işsizliğin kapıda 
olduğu defalarca belirtilmişti. 
Ortalaması yüzde 3‘te kalan ve 
düşük büyüme dönemi olarak 
adlandırılabilecek 2012-
2014 döneminin ardından 
yeniden tırmanışa geçen 
işsizliğin, öncelikli olarak, 
geçmiş büyüme hızları ile 
yarattığı istihdam imkanları 
arasındaki uyumsuzluk 
nedeniyle, sanayide işsizlik 
artışı gözleneceğine dair 
birçok uyarıda bulunmuştuk. 
Nitekim kamuoyundaki 
tartışma ve taleplere karşı 

kulağı sağırlaşmış AKP 
iktidarının çarpık ekonomi 
politikalarındaki ısrarı 
sonucunda bugün resmi işsiz 
sayısı 3 milyon 204 bine 
ulaşmış durumdadır.

İşsizliğin sanayi iş kolundaki 
gidişatı ise kaygı vericidir. 
Yüksek seviyede bir işsizlik, 
sanayide yerleşik bir hale 
gelmiştir. Bu sorunun en temel 
kaynağı işgücünün üretim 
sürecinde tasarruf kaleminden 
ibaret görülmesidir. Yüksek 
derecede dışa bağımlı Türkiye 
ekonomisinde TL‘nin dolar 
karşısındaki değer kaybının 
sürmesi, ithalata bağımlı 
olan üretimin maliyetlerini 
artırmakta, bu maliyetlerin 
kârlar üzerindeki olumsuz 
etkisi, emek maliyetlerini daha 
da aşağı çekmek suretiyle 
giderilmektedir. Nitekim yakın 
zamanda sanayi işverenlerinin 
istihdamda daha kolay bir 
azaltmaya yani iştn çıkarmalara 
gitmeye hazırlandıkları, 
kıdem tazminatı yükünü 
hafifleştirecek düzenlemeler 
yapılmasına yönelik 
ısrarlarından anlaşılabilir.

Artan işsizlik, AKP rejiminde 
hem geliri olmayanların 
sayısındaki artış, hem üretim 
ve asgari tüketimden dışlanan 
kesimlerin genişleyen nicel 
boyutu, hem de büyüyen 
işsizliğin daha güçlü bir 
tehdide dönüştürülerek 
güvencesiz ve kuralsız çalışma 

biçimlerinin bir ikna aracı 
haline getirilmesi gibi pek 
çok açıdan bütünlüklü olarak 
incelenmelidir. Aksi halde salt 
rakamlara indirgenmiş, siyaset 
ve ekonomi politikalarıyla 
dışsal birer parametre olarak 
toplumsal yaşama yabancı bir 
öğe gibi gösterilmeye devam 
edecektir.

Tüm işçi ve emekçilerin, 
emeğiyle geçinen tüm 
çalışanların bu dönemde 
‘güvenceli çalışma hakkı‘ talebi 
etrafında bir araya gelerek 
işsizliğe, çalışma rejiminin 
kuralsızlaştırılmasına, modern 
köle pazarlarının inşasına, 
kiralık işçiliğe karşı mücadeleyi 
yükseltmeleri sorunun tek 
çözümü olarak karşımızdadır. 
Sanayide atıl görünen işgücünü 
tasfiye etmek yerine, sanayide 
kapasite kullanımını daha da 
yükseltecek, yeni yatırımlarla 
atıl işgücünü kullanacak, 
sanayi odaklı bir büyüme 
paradigmasının mümkün 
olduğu da tüm yetkililere ayrıca 
hatırlatılmalıdır.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı

İŞSİZlİKlE MÜCADElE, İSTİHDAMSIZ 
EKONOMİ POlİTİKAlARINI 

REDDETMEKlE OlANAKlIDIR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 2015 yılı resmi 

işsizlik rakamları üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı
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Öncelikle, bugüne kadar iş 
kazası ve meslek hastalığı 
sebebi ile yaşamını yitiren 
tüm emekçileri saygıyla 
anıyoruz.

Manisa-Soma’da, 13 Mayıs 
2014 tarihinde yüzyılın en 
büyük iş faciasında 301 
canımızı yitirdik.
Ülkemizin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında yılların birikimine sahip meslek 
örgütleri olan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) olarak toplumsal ve 
mesleki sorumluluğumuz gereği, deliller 
karartılmadan inceleme yapmak ve rapor 
hazırlamak için hızla bir heyet oluşturduk. 
Yaşanan faciadan hemen 10 gün sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvurarak inceleme izni istedik.

Ne yazık ki isteğimize Bakanlığın yanıtı 
olumsuz oldu. Siyasi iktidarın daha en 
başından yurttaşlarımızdan gerçeklerin 
kaçırılması yönündeki bu çabasını 
kabullenmedik. Bakanlığın hukuk dışı, kamu 
yararı gütmeyen, meslek odaları olarak 
yetkilerimizi yok sayan bu kararına Ankara 
12. İdare Mahkemesinde itiraz ettik. 

Mahkemenin “Meslek odalarının 
incelemelerde bulunmaya, belge ve 
bilgilere ulaşmaya, rapor hazırlama 
konusunda yetkili olduğuna karar 
verilmiştir” kararı ile tarihin en büyük 
iş cinayeti ile Soma Eynez’de öldürülen 
maden emekçilerimiz için ve bu gözü 
dönmüşlük içerisinde daha nicelerinin de 
ölmemesi adına yola koyulduk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
yapılan sözlü ve yazılı görüşmeler sonrası 
07 Ekim 2015 tarihinde heyetimiz Soma-
Eynez ocağına gitmiştir. Ancak, ocak 
yetkililerinin konudan haberdar olmadıkları 
gerekçesi ile bu tarihte de inceleme 
yapmamız engellenmiştir. Bakanlıkla 
tekrar yapılan yazılı görüşme sonrası 
heyetimiz tüm baskı ve engellemelere 
rağmen kazadan 19 ay sonra, 15 Aralık 
2015 tarihinde Soma-Eynez yeraltı kömür 
ocağına giderek hem yeraltında hem de 
yerüstünde incelemelerde bulunabilmiştir.

Diğer yandan mahkemece ve Bakanlık 
birimlerince işletmeden alınarak el konulan 
ve denetimlerde bizim ulaşmamız mümkün 
olmayan bilgi ve belgelerin tarafımıza 

iletilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yazı ile başvurduk. Bir kısım 
belgeler DVD’ler şeklinde tarafımıza 
verilmiş ancak eksikliklerin giderilmesini 
isteyen yazımıza Bakanlıkça halen bir 
olumsuz yanıt dahi verilmeyerek siyasi 
iktidarın yurttaşlarımızdan gerçekleri 
saklama çabası sürmüştür. 

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşın, 
mevcut belgeler üzerinden ve heyetlerin 
olay yeri incelemeleri sonucu yaptığı 
çalışmalarla inceleme raporu ancak 
çıkarılabilmiştir.

Olayın kaynağı olarak bilinen bölgenin 
barajla kapatıldığı ve kül basılarak 
doldurulduğu yetkililer tarafından beyan 
edilmiştir. Üretim yapılan yerlere ulaşmak 
için kullanılan ana galerinin su ile dolu 
olduğu için üretim panolarına girişin 
olanaksız olduğu heyete aktarılmıştır. 
Üretim yapılan yerlerin (panoların ve 
ayakların) malzemelerinin sökülerek 
kapatıldığı ocak yetkililerince bildirilmiş 
ve bu alanlara ulaşılamamıştır. Kısaca, 
yeraltı ocağında ana giriş galerisinin belli 
bir noktasına kadar gidilebilmiş ancak 
ocakta detaylı bir inceleme yapmak 
mümkün olmamıştır. Ocak imalat haritaları 
ve belgelerin incelenmesi ile birlikte 
galeri içerisindeki teknik inceleme sonucu 
raporumuz hazırlanmıştır.

Heyetin tespitlerine göre, facianın nedeni 
yeraltı maden ocağındaki kömür yangınıdır. 
Olayın meydana geldiği Soma havzasında 
yaklaşık 100 yıldır üretim yapılmaktadır. 
Havzadaki linyitlerin bu bölümünde 
kendiliğinden ısınmaya ve yanmaya müsait 
olduğu onlarca bilimsel makale ile tespit 
edilmiş ve çözüm önerileri paylaşılmıştır. 
Ayrıca havzada defalarca bu tür yangın 
olayları meydana gelmiş ve üretim sekteye 
uğramıştır. Ocak yangınının; eski imalat 
panolarında bırakılan kömürlerin oksijenle 
temas etmesi sonucu içten içe yandığı, 
yarım yanma sonucu karbonmonoksit 
gazının biriktiği, bu yanma olayının 
zamana bağlı olarak artarak devam ettiği 
düşünülmektedir. Kömürün bünyesinde 
bulunan metan gazının da yanmasıyla eski 
imalat içindeki yangının daha hızlandığı, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında biriken 
zehirli ve zararlı gazların, zayıflatılmış 
olan zondan, açık alevle ve basınçlı bir 
şekilde ana galeriye aniden boşaldığı 
düşünülmektedir. Boşalan kızgın malzeme; 
galerideki lastik bantı, demir tahkimat 
aralarındaki ahşap elemanları (fırça, kama), 
sert plastik olan basınçlı hava borularını 
tutuşturmuştur. Eski imalattan boşalan gaz 
ile galeride meydana gelen yangın sonucu 

oluşan duman ve zehirli gaz birleşerek belli 
bir basınçla ve hızla kısa bir sürede tüm 
çalışma alanlarına yayılmış, ocağın değişik 
kısımlarında çalışan işçileri etkileyerek 
ölümlere, yaralanmalara neden olmuştur.

Bu özellikteki kömür damarlarında çok 
özel önlemler alınarak üretim yapılması 
gerekirken pek çok ciddi hata yapılmış ve 
gerekli önlemler alınmamıştır.  Bu ocakta 
yaşanan facianın önceden öngörülebileceği, 
önlenebileceği ve gerekli önlemlerin 
alınabileceği anlaşılmaktadır.  Ancak 
sistemsel hatalar ve uygulamalar ile facia 
yaşanmıştır. Ocağın planlanmasından 
üretim yöntemine, havalandırmasından 
acil eylem planına, denetimden eğitime 
kadar tüm alanlarda ciddi noksanlıklar 
görülmektedir. 

Ayrıca üretim zorlamasının da faciada ciddi 
etkisi bulunmaktadır. TKİ ile yüklenici firma 
arasında yapılan sözleşmede; ocaktan 
yapılacak tuvönan üretimin, projesine 
uygun şekilde 1,5 milyon ton olacağı, 
ancak yüklenicinin isterse bundan daha 
büyük miktarlarda üretim yapabileceği 
belirtilmiştir. Ancak, devir işleminden sonra 
yüklenici Soma Kömür AŞ. üretimi hızla 
arttırmış ve 2009 yılında 230 bin ton olan 
üretim 10 kattan fazla arttırılarak 2010 
yılında 2,6 milyon tona yükseltilmiştir. 
Üretimdeki hızlı artış, daha sonraki yıllarda 
da devam etmiş ve 2012 yılında 3,8 milyon 
ton düzeyine kadar ulaşmıştır. Son dört 
yılda yaşanan hızlı üretim artışları son 
derece çarpıcıdır. Söz konusu üretim 
düzeyine bu kadar kısa süre içerisinde aynı 
altyapı ile sadece işçi sayısının artırılması 
ile çıkılmasının sahanın fiziksel dengelerini 
ve ocağın geometrisini olumsuz yönde 
etkilemiş olabileceği hususu da ciddiyetle 
ele alınmalıdır.

Gerekli emniyet yatırımları 
yapılmaksızın eski 
havalandırma, nakliyat ve 
galeri alt yapısıyla sırf kâr 
amacı güdülerek çok yüksek 
üretim seviyesine çıkılmış ve 
çalışanların hayati emniyet 
tedbirleri ihmal edilmiştir.
Facia sonrası kurtarma organizasyonu 
sırasındaki başıboşluk ve kargaşa, olası 
bir iş kazasında yapılması gerekenlerin 
planlanmadığını ve buna yönelik önlemlerin 
alınmadığını göstermektedir.

Yine, Soma A.Ş Eynez kömür madeninde 

12 Nisan 2016
BASINA VE KAMUOYUNA
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Sanayide yatırımlar
yerinde sayıyor

işyeri sağlık biriminin çalışmaları 
incelenmişse de kaza sonrası 
işletme içindeki yapılanma, görev 
ve görevli değişiklikleri yapılmış 
olması, mahkeme süreci ile 
ilgili olarak dosya ve kayıtların 
işletmeden alınmış olması 
nedeniyle, incelemenin eksiksiz 
gerçekleştirildiğini söylemek 
olanaklı değildir. 

Bununla birlikte işyeri sağlık 
biriminde bizzat yerinde yapılan 
inceleme ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
gönderilen kayıt, bilgi ve belge 
örneklerinden edindiğimiz 
bilgiler verilen hizmetlerin temel 
özelliklerini değerlendirmeyi 
olanaklı kılmıştır. 

Kazadan hemen sonra yapılan ve 
geçtiğimiz günlerde yayımlanan 
bilimsel iki çalışma ile Soma Eynez 
Linyit Madeni Ocağında çalışan 
işçilerde neredeyse her 4 işçiden 
birinde doktor tanılı solunumsal 
hastalıkların olduğu, her 3 işçiden 
birinde de pnömokonyoz (akciğerin 
mesleki toz hastalığı) vakasının 
olduğu kanıtlanmıştır. Ne var ki 
bu vakaların hiçbirinin işletmede 
kaydı oluşturulmamış, niteliksiz 
sağlık gözetimi ve tetkikler 
yapılması yolu ile işçiden ve 
kamudan bilgi saklanmış, kamusal 
denetim süreçlerinde de işçi sağlığı 
yönünden yetersiz nitelikteki 
denetimlerle yaşamın gerçeklerine 
uymayan bu durum göz ardı 
edilmiştir.

CO zehirlenmesi 
yönünden bulguların 
işlendiği yazılı bilgi/
belgelere işyeri sağlık 
birimi kayıtlarında 
rastlanmamış olmakla 
birlikte günde 100-
150 adet ağrı kesici 
tabletin CO etkilenimi 
bulgularından olan 
baş ağrısı sebebi ile 
yaygın ve sürekli 
kullanımı dikkat çekici 
bulunmuştur.
İncelememizin en önemli 
sonuçlarından birisi şudur: 
Meslek hastalıklarını belirleme 
ve önleme yönünden sistematik 
ve sürdürülebilir hiçbir faaliyeti 
olmayan Soma Eynez madeninde 
900 dolayında gizli tutulmuş 
pnömokonyoz vakası olabileceğidir. 
Bir anda 301 işçinin öldürüldüğü 
Soma Eynez ocağında bunun 3 katı 
kadar emekçi madenci sessizce ve 

bilinçsizce ölüme yürümektedir. 
Topluca bir anda ölmeyecekleri 
için kimse isimlerini duymayacak, 
öldüklerini belki yakınları bile 
bilmeyecektir.  

İncelememiz sonucunda SOMA 
EYNEZ maden ocağında işyeri 
sağlık birimi ve personelinin 
kömür madenciliğine yönelik özel, 
programlı, süreklilik arz eden, 
gerek ulusal-uluslararası mevzuat 
ve gerekse de bilimsel gerçekleri 
kullanarak yapılandırmış olduğu 
bir sağlık gözetim programının 
olmadığı gözlenmiştir. Daha kötüsü 
bunun bilinçli olarak organize 
edildiği ve sürdürüldüğü izlenimi 
edinilmiştir. Bu hali ile bırakın 
kömür madenciliği ve EYNEZ 
ocağına yönelik ağır riskleri 
kapsayan bir sağlık gözetimi 
çalışmasından bahsetmek, olağan 
bir orta seviye riskteki herhangi bir 
işletmeye / iş koluna / işe / işçiye 
yönelik olarak bile iyi ve yeterli bir 
sağlık gözetiminden bahsetmek 
mümkün değildir. 

Bu tespitler ışığında; facianın asıl 
sorumluları ve asli kusurluları; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile bu Bakanlıkların 
bağlı ve ilgili kuruluşları ve Soma 
Kömürleri A.Ş’dir.

Soma’da 13 Mayıs 2014 günü 
yaşanan facianın ana nedenleri; 
uygulamaya konulan özelleştirme, 
rödevans, taşeronlaştırma, 
örgütsüzleştirme, köleci çalışma 
sistemi; kamu madenciliğinin yok 
edilmesi ve kamu kurumlarında 
uzun yıllar sonucu elde 
edilmiş olan madencilik bilgi 
ve birikiminin dağıtılması gibi 
neoliberal politikalardır. Aşırı kâr 
hırsı nedeniyle; insanı, çalışanı 
dışlayan, yok sayan vahşi kapitalist 
sistemdir.

Bunca çabanın, emeğin bir tek 
amacı vardır:

Bu faciaların bir kez daha 
yaşanmaması için gerekli önlemler 
alınsın, dersler çıkarılsın.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni 
ölümler olmasın, yeni cinayetler 
işlenmesin!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ                                            

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Makina Mühendisleri 
Odası araştırmasına 
göre sanayi yatırımları 
son 3 yıllık dönemde 
patinaj yapıyor 
Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı 
yatırımlarında sektörlerin 
ağırlığı incelendiğinde, imalat 
sanayinin payının 6 puan 
gerileyerek yüzde 35’ten 
yüzde 29’a düştüğü görülüyor. 
Bu azalma ağırlıkla özel 
sektörün, imalat sanayine yatırımdan uzak durmasından 
kaynaklanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay 
iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı 
sanayinin sorunları bülteninin on altıncısını “Sanayide 
yatırımların yavaşlaması sorunu”na ayırdı. 

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine verileri kullanılarak 
yapılan araştırmada yatırımların, özellikle de imalat 
sanayisi yatırımlarının 2012 sonrası yerinde sayması 
sorununa parmak basıldı. Araştırmanın bulguları şu 
başlıklarla ifade edildi: 

Türkiye ekonomisinde, özellikle 2012 sonrası hakim olan 
yatırım iştahsızlığı, 2015 yılında biraz düzelse de, sorun 
olmaya devam ediyor. Özellikle de sanayi yatırımlarında 
patinaj dikkat çekici ve uyarıcı. Mart ayı sonunda 
açıklanan 2015 milli geliri ile ilgili veriler, yüzde 4 olarak 
açıklanan büyümede yatırımlardan katkının 1 puanda 
kaldığını göstermektedir. 

2014’te yüzde 3’lük büyümeye yatırımların katkısı 
negatifti, 2013’te yine 2015’teki gibi, dörtte bir 
dolayındaydı. 2012’de ise yine negatifti. Büyümenin 
yatırımlardan rüzgar alamadığı, özellikle sanayi 
yatırımlarının patinaj yaptığı bir dönemin nasıl aşılacağı 
ve yeniden bir büyüme ivmesinin nasıl yakalanacağı, 
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri 
olarak duruyor. Son yıllarda yatırımların hız kesmesi 
sorunu, özellikle imalat sanayi yatırımları söz konusu 
olduğunda, daha yakıcı olmaktadır. Sadece 2006 
yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin ağırlığı 
incelendiğinde, imalat sanayinin payının 6 puan 
gerileyerek yüzde 35’ten yüzde 29’a düştüğü görülüyor. 
Bu azalma ağırlıkla özel sektörün imalat sanayine 
yatırımdan uzak durmasından kaynaklanmaktadır.

Toplam özel sektör yatırımları 2012–2104 döneminde 
reel olarak geriledi, ancak 2015’te yüzde 6 arttı. 
Burada baz etkisi ile bu sayıya ulaşıldığının altı çizilmeli. 
Özel sektör yatırımları tümden gerilerken, imalatın 
2006’da yüzde 46 olan payı, 2012–2015 döneminin 
ortalaması olan yüzde 35’e kadar inerek 10 puan azaldı.  
Türkiye’nin yüzde 10’da kemikleşen resmi işsizliğini 
aşağı çekmesi, yeni yatırımlarla mümkündür. Bunun için 
de bir an önce yatırım ikliminin yeşertilmesi kaçınılmaz 
olmalıdır. Özellikle de ihracatın sürükleyicisi olan ve dış 
ticarete konu hizmetleri de etkileyen imalat sanayisi 
yatırımlarının, kamu kesimini de dışlamayan ve bölgesel 
dengesizliği de azaltacak tarzda hızlandırılmasına 
öncelik vermek, teşvik ve caydırma politikalarını buna 
göre uyarlamak gerekiyor. 

Bunlar, ekonomik olduğu kadar politik ve diplomatik 
iyileştirmeler, reformcu adımlar gerektiriyor. 

Büyüme ve Yatırımlar: 2011–2015, 1998 Sabit Fiyatlar ile, %

bülten
tmmob 
makina mühendisleri odası     

Mart 2016, Sayı 213 Ekidir

Sanayinin 
Sorunları ve 
Analizleri (XVI)
Sanayide Patinaj: 

Yatırımlar Artmıyor
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Danışma Kurulu Toplantısı katılım gösteren 
üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından 
açılış konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
yaptı. Çakar salonu selamladıktan sonra, 
Oda Yönetim Kurulu (OYK) olarak göreve 
seçildikleri günden bu yana yeni dönemin 
çalışmalarını planlamak için bu toplantıya 
ve çalışma programına yönelik hazırlıklar 
yapıldığını belirtti. Çakar çalışma programına 
1. Danışma Kurulu`ndan ve 8 Nisan tarihinde 
yapılan 46. Dönem 1. Sekreterler-Saymanlar 
Toplantısı`ndan çıkan öneri ve tavsiyelerle 
OYK‘da son şeklinin verileceğini ve yeni 
dönemde herkese önemli görevler düşeceğini 
hatırlattı.

MMo BaŞkanı ali ekBer çakar: 
BUGÜn olaĞandıŞı Bir reJiM sÖz 
konUsUdUr

Türkiye‘deki genel siyasi durum ve yasa 
dâhil TMMOB mevzuatını değiştirme 
girişimleri açısından zor bir dönemde 
olunduğunu hatırlatan Çakar, “Bu nedenle 
içinde bulunduğumuz güç dönemde başlıca 
dayanağımızın örgütsel bütünlüğümüzün 
tesisi, geliştirilmesi ve Oda içinde uygulama 

birliğinin sağlanması olacağını önemle 
belirtmek istiyorum. TMMOB ve Odalarımıza 
karşı düzenlenecek saldırıları göğüsleyecek, 
ülkemizdeki olumsuz gelişmelere TMMOB 
çatısı altında, emek-meslek örgütleri ve 
toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık 
gösterecek; meslek alanlarımızı koruyup-
geliştirecek, meslek alanlarımızdan hareketle 
üyelerimizin toplumsal duyarlılıklarını artıran 
ve üyelerimizin sorunlarına çözümler üreten 
bir çalışma tarzı ve programına sahip olmamız 
gerektiği açıktır. Bütün çabamız bu yönde 
olacaktır” dedi.

Yeni dönem çalışmalarına geçmeden önce 
dünya ve Türkiye‘deki mevcut duruma 
kısaca değinen Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar,  konuya ilişkin özetle şunları söyledi: 
“Bugün dünya, bazı yönlerden, adeta 19. 
yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki, dünya 
savaşını hazırlayan döneme benzemektedir. 
Küreselleşmenin yayılması, tıkanması ve 
büyük güçler arası paylaşımın kızışmasını 
andırır bir durum oluşmaktadır. Kısaca, 
dünya, emperyalistler ile Rusya ve Çin gibi 
büyük uluslararası güçlerin aralarındaki 
çelişkilerle, bölgesel-yerel-genel çatışmalar 
ve halk hareketlerinin direnç ve alacağı 

yönlerle belirlenecek bir sürece girmiştir.

AKP iktidarının dünya saflaşmasındaki 
yeri ise bellidir. Mevcut iktidarın, 
mezhepçi-milliyetçi sentezi hassasiyetleri 
ile emperyalizmin taşeronu olması gibi 
etkenler, AKP iktidarının uluslararası 
saflaşmadaki yerini belirlemektedir. ABD 
ve AB ile çelişkileri artan Rusya‘nın Suriye 
yönetimi yanındaki aktif tutumunu; bölgede 
ve sınır bölgelerimizdeki şeriatçı güçlerin 
zayıflatılmasını ve Kürt sorununun aldığı 
yeni boyutları kabullenmek istemeyen 
iktidarın, çeşitli vesilelerle NATO‘nun sınır 
bölgelerimizde konumlanmasını istemesi 
ve TSK‘nın bir NATO ordusu olduğunu 
belirtmesi, emperyalizmle ilişkilerine ayna 
tutucu niteliktedir.

Başta ABD olmak üzere Batı‘nın AKP ile 
olan çelişkisi, AKP iktidarının izlediği iç ve dış 
siyasette, kendi iktidarını korumayı merkeze 
koyarak düzenin kaosa sürüklenmesini bile 
göze almasıdır. Zira AKP-Saray iktidarı, 
bugün kendi çıkarlarını, düzenin devamı 
ve düzenin çıkarlarının önüne koymuştur. 
Bugün olağandışı bir rejim söz konusudur. 
Önce Gezi Parkı direnişi, sonra, 7 Haziran 

MMO 46.DÖNEM 1.ODA 
DANIŞMA KURUlU TOPlANTISI 
GERÇEKlEŞTİRİlDİ
MMO 46. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu Toplantısı 9 Nisan 2016 tarihinde MMO 
Suat Sezai Gürü Salonu’nda “ülke gündemi, çalışma programı üzerine görüşler, dilek ve 
temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi. Toplantıya Oda denetleme ve onur kurulu 
üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube yönetim yönetim kurulu üyeleri ve teknik 
görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.
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ve 1 Kasım seçimlerinden itibaren ülkemizin 
adeta bir katliamlar ülkesi haline getirilmiş 
olması, saptamalarımızı doğrulamaktadır. 
2013 Haziran‘ında Taksim Gezi Parkı`ndan 
başlayıp bütün ülkeye yayılan halk hareketi 
ve sonrasında yaşanan gelişmeler, aslında 
hem ABD ve müttefikleri, hem mevcut 
iktidar, hem de bizler için önemli bir kavşağa 
işaret etmiştir. Batı için, AKP iktidarının 
toplumsal meşruiyeti zedelenmiştir, Erdoğan 
ve AKP seçimlerle işbaşına gelse de düzeni 
yıkıma götürebilecek olmaları ve bazen 
kendisinden görece bağımsız politikalar 
izlenmesi risk oluşturmaktadır. Saray iktidarı 
içinse, iktidarını şiddete dayalı yöntemler ve 
halkı aldatıcı iktisadi popülist yöntemlerle 
sürdürme ile kendilerine oy veren emekçi 
tabanı denetim-kontrol-disiplin altında 
tutma, milliyetçilikleri kızıştırma, toplumu 
dinsel saiklerle zapturapt altında tutma, 
iç savaşı göze alma dışında başka bir yol 
yoktur. Bizim için de eşitlik, özgürlük, laiklik, 
demokrasi ve cumhuriyetin daha ileri 
mevzilerde, birleşik bir toplumsal muhalefet 
kanalıyla halkın ellerinde yükselebileceğinin, 
barışın da ancak böylece sağlanabileceğinin 
ayrımına varıldığı bir kavşaktır bu.”

akp dUVara çarpMıŞTır, yine 
çarpaCakTır.

AKP duvara çarpmıştır, yine çarpacaktır 
diyerek sözlerine devam eden Çakar 
“Ülkemizin son yıllarına bakarsak, önemli 
toplumsal muhalefet tepkilerinin varlığını 
görebiliriz. Tekel direnişi, 2013 Haziran 
halk hareketi, Soma-Ermenek gerçekleri, 
metal işçilerinin sönmeyen direnişleri, 
Cerattepe direnişi, kadın hareketleri, laikliğin 
ortadan kaldırılması ve cinsel istismar-taciz-
tecavüzlerin din kisvesi altında aklanması 
ve saklanmasına yönelik tepkiler ile 
Güneydoğu‘daki savaş ortamının yarattığı 
yıkım ve tepki birikim süreci, ülkemize yeni 
bir yön gerektiğini göstermektedir. Laik, 
demokratik, cumhuriyetçi, barış içinde bir 
arada yaşamın tesis edildiği, çocukların, 
kadınların, emekçilerin, bütün din ve 
mezheplerden ve ulusal/etnik topluluklardan 
insanların kardeşçe yaşayacağı, eşitlikçi, 

özgürlükçü bir başka Türkiye... İşte ülkemizin 
gereksinim duyduğu yeni yönün harçları 
böylece karılacaktır.

odaMızın Ve TMMoB‘nin ToplUMsal 
ÖneMini GÖrMeMiz Gerekiyor

Bu yeni yön içinde hiç kuşku yok ki, ayırtına 
varalım, bizim özel ve önemli bir yerimiz 
var. Yeniden ve halk için, ülke bütünü 
için planlama-sanayileşme-kalkınma, 
kamulaştırma. Evet, kamuculuk, kamusal 
alan ve mekânların korunması ile kamusal 
hizmet ve denetimin belirgin bir yere sahip 
olduğu bir yeni yön gerekiyor ülkemize. Bu 
bağlam, TMMOB‘nin ve diğer dost çevrelerin 
yıllardır yürüttüğü haklı, onurlu, özverili 
mücadeleyi sürekli olarak doğrulamakta, bu 
yöndeki istemleri toplumsallaştırmaktadır. 
Bu gerçekliği görmemiz, Odamızın ve 
TMMOB‘nin toplumsal önemini görmemiz, 
buna göre davranmamız, yeni dönem 
çalışmalarını bu konumumuza göre 
planlamamız, iç yaşamımızı da buna göre 

düzenlememiz gerekmektedir” dedi.

“Bugünümüzü ve geleceği gerektiği gibi 
planlamak için geçmişimize ve kat ettiğimiz 
mesafeye de değinmek istiyorum” diyerek 
sözlerine devam eden Çakar, Odamızın 
mevcut durumu ve çalışmalarına ilişkin 
sayısal veriler sundu ve daha sonra gelecek 
dönem çalışmalarına ilişkin OYK 46. Dönem 
projeksiyonlarından bahsetti.

MeHMeT soĞanCı Ve eMin 
koraMaz`a TeŞekkÜr

Daha sonra TMMOB Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Odamızı TMMOB Yönetim 
Kurulunda temsil edecek Emin Koramaz`a 
Oda Yönetim Kurulu adına teşekkür eden 
Çakar, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“ Konuşmamı tamamlarken özel bir 
teşekkürümüzü de belirtmek istiyorum. 
Görev yaptığı dönemlerde Odamızı 
TMMOB‘de gerçekten başarılı bir şekilde 
temsil eden; emek, barış, demokrasi 
mücadelesinde; kamusal üretim-hizmet-
denetim mücadelesinde; ülkemizin yeraltı-
yerüstü zenginliklerinin, kentlerinin, 
doğasının sömürülmesi ve rant talanına 
karşı mücadelenin başlarındaki yerini 
kararlılıkla alan; alanlara çıkmaktan ürkülen 
dönemlerde, TMMOB mitingleri ve dost 
emek-meslek örgütleriyle birlikte kitlesel 
mitingler yapılmasını sağlayan, dağınık 
toplumsal muhalefetin birleşik muhalefet 
zemini gereksinimine hep işaret eden; Tekel, 
Genel Sağlık Sigortası, 4+4+4 gerici eğitim 
sistemi, 1 Mayıs Taksim ve diğer davalarda 
bizim adımıza yargılanan; 10 Ekim‘de kana 
bulanarak yapılması engellenen «Emek, 
Barış, Demokrasi Mitingi»nin önericisi; Birlik 
Başkanımız sevgili Mehmet Soğancı‘ya, Oda 
Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür 
ediyorum. Sevgili başkanımızın, Odamız ve 
TMMOB çalışmalarına deneyimi ile, birikimi 
ile katkı sunmaya devam etmesini diliyorum. 
Ve tabii ki Mayıs ayındaki genel kurul sonrası 
yeni çalışma döneminde Odamızı TMMOB 
Yönetim Kurulunda temsil edecek olan, 
sevgili Emin Koramaz arkadaşımıza bu güç 
dönemde başarılar diliyorum. TMMOB Genel 
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Kuruluna, her zaman olduğu gibi birlik içinde 
katılmamız ve sonrasında Birliğimize her 
yerde, merkezde, İKK‘larda, etkinliklerinde 
omuz vermemiz, önümüzdeki bir diğer 
görevdir diyerek konuşmamı tamamlıyorum. 
Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, yeni 
dönemde hepimize başarılar diliyor, saygılar 
sunuyorum.” (Oda Başkanı Ali Ekber Çakar`ın 
konuşmasının tam metni haberin ekinde 
mevcuttur.)

oda sekreTeri yUnUs yener: 
ÖnÜMÜzdeki dÖneMi planladık

Danışma Kurulunda ikinci konuşmayı yapmak 
üzere kürsüye çıkan ve kurul üyelerini 
selamlayarak konuşmasına başlayan Oda 
Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener, Oda 
46. Dönem 1. Sekreterler ve Saymanlar 
Toplantısı`nda alınan kararlara ilişkin 
bilgilendirme sunumu yaptı.

Konuşmasına mali duruma ilişkin danışma 
kuruluna bilgi vererek başlayan Yener, daha 
sonra 46. Dönem için planlaması yapılan 
kongre ve sempozyum etkinlikleri tanıttı ve 
1 Mayıs 2016 tarihine kadar Şubelerden 
alınacak raporlar sonucu etkinliklerin 
tarihlerini kesinleştireceklerini söyledi. 
Yener “Merkezi planlaması yapılan kongre 
ve sempozyumların yanı sıra, özellikle enerji, 
endüstri-işletme, işçi sağlığı ve güvenliği vb. 
konularda yerel etkinliklerin yapılmasına 
karar verdik. Yani Şubelerimizde merkezi 
etkinlikleri destekleyecek sempozyumlar 
ve konferanslar düzenleyeceğiz. Oda 
düşüncelerini, Oda görüşlerimizi üyelerimizle 
daha geniş bir alanda paylaşmamıza 
imkan sağlayacak olan bu etkinliklerin 
zamanlamasını yapıp sizlerle paylaşacağız” 
dedi.

yeni koMisyonlar Ve çalıŞMa 
GrUpları kUrdUk

Oda Komisyonlarının ve çalışma gruplarını 
çeşitlendirmeye karar verdiklerini, 
bu nedenle yeni komisyonların ve 
çalışma gruplarının kurulmasına karar 
verdiklerini söyleyen Yener: “Bir de 
arkadaşlar, Oda etkinliklerinin ve 
çalışmalarının sürdürülebilmesi için sürekli 
komisyonlarımız, süreli komisyonlarımız ve 
çalışma grupları var. Bu dönemde de, Öğrenci 
Üye Komisyonu, Ekonomik Demokratik 
Özlük Hakları ve İşsizlik Komisyonu, SMM 
Komisyonu, AİTM-LPG-CNG Komisyonu, 
Mekanik Tesisat Komisyonu, Asansör 
Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu, Kadın Üye Komisyonu, Kitap 
Komisyonu, Makine Tasarım ve İmalat 
Komisyonunun kurulmasına, özellikle 
şubelerin de katkısıyla karar verildi. Sürekli 
komisyonlarımız ise; Endüstri-İşletme 
Mühendisleri Meslek Dalı Ana Komisyonu, 
Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisleri 
Meslek Dalı Ana Komisyonu, Mühendis 
ve Makina Dergisi Yayın Komisyonu, 
Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
Komisyonu, Tesisat Mühendisliği Dergisi 
Yayın Komisyonunun çalışmalarına devam 
etmesine karar verildi.

Ayrıca kurullarımız var arkadaşlar, 
bunların da çalışmalarına devam etmesi 
ve yeniden kurulmasına karar verildi. 
MİEM Belgelendirme Kurullarını her bir 
eğitim kapsamında ayrı ayrı oluşturuyoruz. 
Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık 
Belgelendirme Üst Kurulu oluşturuyoruz. Bu 
dönem içerisinde yapacağımız etkinliklerin 
planlanmasında aktif olarak çalışmak üzere 
çalışma gruplarının oluşturulmasına da 
karar verildi. Mevcut, çalışma gruplarımız 
Enerji, Sanayi ve Meslek Disiplinlerini 
Değerlendirme Çalışma Grupları 
çalışmalarına bu dönem de devam edecekler. 
Ayrıca Hidrolik-Pnömatik Fikri Mülkiyetler 
Çalışma Grubu ve  Meslek Disiplinlerini 
Değerlendirme Çalışma Grubu, Oda 
Örgütlülüğünü Geliştirme Çalışma Grubu, 
Bilirkişilik Eğitimleri Çalışma Grubu ve 
Bilgi İşlem ve Yazılım Çalışma Grubu ve 
MİEM Çalışma Grubu gibi yeni gruplar  
oluşturuyoruz” diye konuştu.

ÜyeleriMizle BaĞlarıMız 
koparılMaya çalıŞılıyor

MİEM, PBK ve SMM çalışmalarına 
çalışmaları kapsamında, yapı sektörüne 
yönelik yaklaşık 5500`e yakın örgütlü 
üyenin olduğunu söyleyen Yener, bu 
üyelerle bağlarının koparılmaya çalışıldığını, 
AİTM Yönetmelik Taslağı`nında bunun bir 
örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Arkadaşlar; sadece üye ile Odanın ilişkisi 
kopartılmıyor orada, bu alandan mühendisler 
dışlanıyor. Çünkü orada teknik öğretmen 
dediğiniz anda, o işi yapacak mühendis olmaz 
artık arkadaşlar. Mühendisin 5 lira dediği 
yere 50 kuruş diyecek o arkadaş ve bu da o 
alandan bizim dışlanmamız anlamına gelecek.

Tasarım mühendisliği, teknik müşavirlik 
vesaire adlar altında da yapı sektöründeki 
proje tasarım süreci başka türlü bir 
örgütlenmeye doğru gidiyor. Böyle 
baktığımızda, Oda olarak en örgütlü 
olduğumuz, yani aidatlarını zorunlu da 
olsa tam ödeyen, Odaya gelip giden, 
etkinliklerimizin önemli bir kısmına katılan 
kesim ile bizim bağlarımızın koparılması 
anlamına gelen bir süreç var. Bu anlamda, bu 
süreci yeniden örgütlemek, üye ile ilişkileri 
yeniden tanımlamak durumundayız. Bizim 
bütün bu sürece yönelik olarak, sadece 
bu alanda değil, mühendis belgelendirme 
ve yetkilendirmeyi bütün alanlarda; 
üretim, imalat, satış, pazarlama alanlarında 
çalışan mühendislerimize ilişkin, endüstri 
mühendislerimize ilişkin ve diğer mühendislik 
dallarına ilişkin alanlarda da bizim MİEM 
kapsamındaki eğitimlerimizi, yetkilendirme 
ve belgelendirme çalışmalarımızı artırmamız 
gerekiyor. Yaklaşık 100 bin üyemizi de 
kapsayacak şekilde, çalıştıkları tüm alanları, 
mühendislik ve mimarlık yaptıkları alanları da 
kapsayacak belgelendirme ve yetkilendirme 
çalışmalarını tamamlamamız gerekiyor.”

2017 BaŞında oBys alTyapı 
çalıŞMalarını BiTirMeyi 
HedeFliyorUz

Geçmiş dönemlerde başlatılan bilgi işlem 

altyapısı ve yazılımlarının yenilenmesi 
çalışmalarını 2017 başında tamamlamayı 
hedeflediklerini söyleyen Yener “Geliştirme 
ve yenileme hiçbir zaman bitmiyor; ama 
altyapıyı bir bütün olarak tamamlamak 
istiyoruz. Bunun için de Oda taleplerini 
bilen, özellikle OBYS+ diye OBYS 
programını yenileme noktasında, üye portalı 
diye geçiyor isimlendirme, üye arayüzü 
diyebileceğimiz bir yüzün de yapılacağı, daha 
kolaylıkla üyelerimizin kendilerine ilişkin 
işlemleri yapabileceği, takip edebileceği 
bir altyapının kurulması noktasında, bu 
talepleri geliştirecek ve yazılım firmasıyla 
birebir muhatap olacak, Oda taleplerimizi 
iletecek bir çalışma grubu kurulmasına karar 
verdik. Ayrıca TOYS çalışması bitti. Mevcut 
yapı içerisinde sürdürülebilir olmadığına 
karar verildi ve sıfırdan bir OBYS`nin 
hazırlanmasına, yenilenmesine, yeni bir 
anlayışla bunun yapılmasına karar verildi. Bu 
programımızın adı OBYS+ arkadaşlar” dedi.

asansÖr konUsUnda UzManlık 
Ve BelGelendirMe çalıŞMaları 
TaMaMlanaCak

Uzmanlık ve belgelendirme konusunda ise 
geçmiş dönemden devam eden çalışmalar 
olduğunu hatırlatan Yener “Sanayi tipi 
çamaşırhane tesisatı, sanayi tipi mutfak 
tesisatı, medikal gaz tesisatı, bakım 
mühendisliği personeli belgelendirmesi gibi. 
Bunlara yönelik olarak da değişik şubelerimiz 
bu konuda görev aldılar. Asansör periyodik 
kontrol mühendisliği ve asansör yetkili 
servis teknik sorumluluğuyla ilgili müfredat 
hazır. Buna ilişkin olarak Bilim Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı`nın da asansör periyodik 
kontrol mühendisiyle alakalı hazırlıkları 
tamam. Yetkili servis teknik sorumlusuyla 
alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 
da artık bir zorunluluk haline geldiğinde, 
asansör sektöründe çalışan önemli 
miktardaki mühendislerin belgelendirilmesi 
ve yetkilendirilmesi hususunda yetkili hale 
geleceğiz” diye konuştu.

personel eĞiTiMlerine aĞırlık 
VerileCek

Bu dönemde personel eğitimlerine büyük 
önem verileceğini söyleyen Yunus Yener 
şunları söyledi: “Tüm çalışanlarımızın, teknik 
görevlilerin, muhasebe elemanlarının, büro 
elemanlarının ve yönetici arkadaşlarımızın 
vasıflandırma ve bilgilendirme eğitimlerine, 
yeni süreçlere ilişkin eğitimlerine bu 
dönemde de devam edeceğiz. Özellikle 
teknik görevli arkadaşlarımızın niteliklerinin 
artırılması, vasıflarının artırılması önemli. 
Bu arkadaşlar bizim meslektaşlarımız. 
Birçok arkadaşımızın ilk işyeri burası; 
meslek disiplinini ve çalışma şeylerini 
burada kazanıyorlar. Bizde oldukları 
sürece, o disiplini almaları ve yaptıkları iş 
konusunda olabildiğince yetkinleşmeleri 
için çaba sarf ediyoruz. Çünkü buradaki 
bizim anlayışımızı, kamusal anlayış dediğimiz 
anlayışı aldıkları noktada, dışarıda başka 
yerde işe başladıklarında da bu anlayışla iş 
yapmaları önemli. Çünkü bu arkadaşların 
hem yetkinleşmesi, hem de kamusal anlayışı 
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içermiş olarak bu işleri yapmaları bizim 
açımızdan önemli. Ayrıca, eğitim altyapısı 
anlamında, yetişkin eğitimi noktasında, 
belgelendirme ve bilgilendirme anlamında 
web tabanlı eğitimin büyük yararı var. Bilginin 
paylaşımı anlamında bakmak gerekiyor 
buna. Özellikle çalışan arkadaşların tam 
zaman ayıramamaları vesaire noktasında, 
eğitimlerimizin belli bir parçasının web 
tabanlı olarak yapılmasına yönelik altyapı 
çalışmalarına başlanmasına karar verildi.”

TMMoB BaŞkanı MeHMeT soĞanCı: 
TMMoB`nin TÜrkiye`nin ViCdanı 
olMa nokTasını yaraTan MMo`dUr

Danışma Kurulu üyelerini selamlayarak 
konuşmasına başlayan Soğancı, “İnsan, 
emek, hak, hukuk, adalet kelimelerini öne 
çıkartan bir TMMOB`nin, bugün Türkiye‘de 
TMMOB kelimesinin, Türkiye‘de insana 
dair ne varsa sözünü söyleyen TMMOB`nin 
Türkiye`nin vicdanı olma noktasını yaratan, 
çok mütevazı olmaya gerek yok, Makine 
Mühendisleri Odasıdır, Makine Mühendisleri 
Odasının Danışma Kuruludur. Onun için, 
burada bugün ifade edeceğiniz, şubeler adına 
söyleyeceğiniz her söz, bunun gelişmesi 
noktasında çok önemlidir” dedi.

kendinden yana Bir dÜnya, insana 
dair ne Varsa reddeden Bir Hikaye!

5 Nisan Avukatlar Günü`nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan`ın meslek odalarını 
hedef alarak yaptığı konuşmayı ve Yeni Akit 
Gazetesi`nin yine meslek odalarını hedef alan 
haberini hatırlatarak konuşmasını sürdüren 

Soğancı “Zor bir dönem. Ben buna çok 
inanıyorum; hazır yasa değişikliği işi ellerinde 
var, mevcut, bu gelebilir. Kendinden yana 
bir dünya, insana dair ne varsa reddeden 
bir hikayede Tayyipgiller`in yapacağı önemli 
bir iştir. Önümüzdeki dönem bununla ilgili 
bir mücadele hattı, seyri (alışkınız buna; bu 
dördüncü, beşinci defadır başımıza geliyor) 
en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi 
olacak” diye konuştu.

22 yıldır, Oda Danışma`larının hepsine 
katıldığını hatırlatan Soğancı”Aranızda en 
çok katılanlardan biriyim. Çok şey öğrendim 
kendi kişiliğime dair. Çok inandığım bir 
kuruldur. Bu kurula, bu dönem içerisinde, 
bu zor dönem içerisinde sahip çıkmanız, 
geliştirmeniz, büyütmeniz, muhafaza etmek 
gibi bir sağ düşünceye asla kapılmadan, 
geliştirmeye çalışmanız her birinizin 
görevidir” dedi.

Makine MÜHendisleri odası 
BÜyÜk ÖrGÜTTÜr Ve TMMoB`nin 
arMadasıdır

10 Ekim Adalet ve Dayanışma Derneği 
kuruluş çalışmalarına katkılarından dolayı 
Oda Yönetim Kuruluna teşekkür eden 
Soğancı sözlerini şöyle tamamladı: “10 
Ekim Derneği kurduk, 10 Ekim Adalet 
ve Dayanışma Derneği. Odamız Yönetim 
Kuruluna teşekkür ediyorum; Sümer 
Sokak 36/1-A`da dernek yerini tesis ettiler, 
dernek toplantılarını orada yapıyoruz. 
Ben de şu anda oraya gitmek zorundayım, 
o çalışmaları yapacağız. Oda Yönetim 
Kuruluna teşekkür ediyorum. 93`te Sezai`nin 

ölümüyle başladığım Oda hayatımda 
birlikte yürüdüğüm bütün arkadaşlarıma, 
benim adımı hiçbir ortamda tartışmayan ve 
tartıştırmayan arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Makina Mühendisleri Odası büyük 
örgüttür ve kim ne derse desin, TMMOB`nin 
armadasıdır.”

“saVaŞTa deĞiliz diyorUz, 
saVaŞıyorUz. BarıŞTayız diyorUz, 
Her GÜn Bir Cenaze HaBeriyle 
UyanıyorUz”

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu özetle şöyle konuştu:” 
Savaşta değiliz diyoruz, savaşıyoruz. 
Barıştayız diyoruz, her gün bir cenaze 
haberiyle uyanıp toprağa veriyoruz. Sözde 
eğitim kurumlarında tecavüzleri izliyor, söz 
düellolarıyla da bunların üstünü örtmeye 
çalışıyoruz. Biz, meslek gurubu olarak 
erkek egemen bir meslek gurubundayız. 
Tecavüzlerde ben hiç kadın adı duymadım 
bugüne kadar. Bir kadın bir çocuğa tecavüz 
etmedi, boğazlamadı yada herhangi bir cinsel 
istismarda bulunmadı. Bir kadın başkan 
olarak bana burada söz verdiniz; dolayısıyla, 
bu duygularımı da ifade etmek istiyorum. 
Erkekleri yada bunları yapanların, bunlara 
itenlerin hepsinin kültürel seviyelerini 
arttırmak için bir proje yapmak zorundayız., 
bilinçlendirmeliyiz. Her şey eğitimden 
geçiyor. Yapacak başka bir şey yok. Eğitim 
kurumlarında eğitim adına bunlar yapılıyorsa, 
bizlere çok iş düşüyor diye düşünüyorum.”

MMO’YA 
‘ANİF 
FUARI’NDA 
YOğUN İlGİ
Antalya’da “iş arıyorsan 
doğru yerdesin” sloganıyla 
organize edilen ve 
işsizlerin iş sahibi olması 
amacıyla düzenlenen 
Antalya İstihdam 
Fuarı’nda (ANİF) 125 
firma, iş arayanlarla 
buluştu.

Antalya Valiliği himayesinde, 
İŞKUR tarafından Antalya Cam 
Piramit Fuar Alanı’nda “ANİF-
2016 Antalya İş Fırsatları Zirvesi 
düzenlendi. Fuarda MMO Antalya 
Şube standına büyük ilgi vardı. İlk 
defa bu tür organizasyonda yer alan 
MMO Antalya Şube mühendislerin 
istihdamını arttırabilmek adına 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 

İş imkanları, meslek edinme 
olanakları, girişimcilik, mesleki 
eğitimler, çalışma hayatı gibi 

konularda işsizleri bilgilendirmek ve 
kentin turizm, sağlık, sanayi, tarım, 
eğitim, insan kaynakları ve hizmet 
sektörlerinin önde gelen iş yerlerini, 
aradıkları iş gücü ile buluşturmak 
amacıyla düzenlenen fuara, yaklaşık 
50 bin ziyaret etti.

MMO Antalya Şube standına, 
Makine-endüstri-otomotiv 
mühendisliği, makine teknikeri 
alanlarında birçok aday başvuruda 
bulunurken, adayların çoğuna iş 
istihdamı sağlandı.
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Bilim, Sanayi Teknoloji İl 
Müdürlüğü, Belediye yetkilileri, 
asansör firmalarının katıldığı 
seminerde, “TS EN 81-20/50 
asansör standartları ile gelen 
ana değişiklikler” anlatıldı. 

MMO Antalya Şube Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, 
asansörlerin insanların 
hayatını kolaylaştırma ve 
hızlandırma konusunda 
trafikte kullandığımız araçlar 
gibi önemli bir yer tuttuğunu 
söylerken, “TS EN 81-20/50” 
standardın zorunlu uygulama 
tarihinin ise 20 Temmuz 
2017 olduğunu kaydetti.  
Hamamcıoğlu, “ Kanun ve 
yönetmeliklerle çalışan 
firmalarla işbirliği içerisinde 
olacağız. Merdiven altı firmalar 

sektörümüze ciddi sıkıntılar 
vermektedir. Bu vesile asansör 
firmalarını bilinçlendirme ve 
işbirliği adına çalışmalarımız 
devam ediyor. Yeni yapılacak 
bütün asansörlerde 20 Temmuz 
2017 tarihinde zorunlu olarak  
“TS EN 81-20/50 “ standardına 
uygun olarak yapılmalı. Eğer 
bu standartta uyulmazsa hiçbir 
asansör tescil alamaz. “TS EN 
81-20/50”nin farkı ise, emniyet 
tedbirlerinin arttırılmasıyla 
oluşturulan yeni standartları 
içeriyor” dedi.

Seminere konuşmacı olarak 
katılan Serdar Tavaslıoğlu 
ise, katılımcılara 4 bölümden 
oluşan semineri sunarak 
yeni yönetmelikte yapılan 
değişiklileri anlattı. 

Asansör bakım firmalarına 
yönetmelikler anlatıldı
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube kentte hizmet veren asansör 
bakım firmalarına değişen asansör standardı  ile ilgili seminer düzenledi.
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LÖSEV’in Lösemili 
Çocuklar Köyü’nde 
kurduğu atölyelerinde 
anneler, el emeği ile 
ürettikleri birbirinden 
güzel ürünlerle LSV 
Dükkan markası altında, 
çocukların tedavisine 
destek oluyor.  Çocuğu 
iyileşen anneler 
atölyeye gönül bağı ile 
daha sıkı bağlanırken, 
hem üretime katkı 
sağlıyor hem de diğer 
annelere moral veriyor. 

Lösemili Çocuklar 
Köyü’ndeki atölyelerde 
heyecan içinde bir 
çalışma var. Sabah erken 
saatlerde bir araya 
gelen anneler, gelirleri 
lösemili çocukların 
tedavisinde kullanılacak 
olan ürünleri hep 
birlikte hazırlıyor.  Bir 
LÖSEV kuruluşu olan 
LSV Dükkan, birbirinden 
renkli ve doğal ürünlerle 

beğeniye sunuluyor. 

 “BİZ BU HASTALIĞI 
YENDİK SİZDE 
BAŞARACAKSINIZ”

LÖSEV Genel 
Koordinatörü Hülya 
Ünver Löseminin 
sadece çocuğun değil 
tüm ailenin hayatını 
etkilediğini hatırlatarak, 
atölyelerin günümüze 
gelen sürecinde, 
önce ipliği iğneye 
geçirmeyi sonra düğme 
dikmeyi öğrendiklerini 
belirtirken, 
“Rehabilitasyon 
amaçlı başlayan 
atölye çalışmalarımız 
annelerimizin fedakar 
ellerinde bir markaya 
dönüştü. Verimlilik 
esaslı çalışıyorlar, 
sadece kendi 
psikolojileri için değil, 
bu kuruma katkı ve 
daha çok çocuk iyileşsin 
diye el emeği göz 

nuru ile bu ürünleri 
üretiyorlar. Çocuğunun 
tedavisi biten annelerle 
tedavisi süren 
annelerin aynı ortamda 
olması birbirlerine 
umut aşılıyor. ‘Biz 
bu hastalığı yendik 
sizde başaracaksınız’ 
diyorlar. Bu dayanışma 
çocukların tedavi başarı 
oranını arttırıyor. Bu 
yüzden “En Güzel” 
hediyeleri sevdiklerine 
beğenisine sunmak 
isteyenler online 
olarak, www.lsvdukkan.
com ’u ziyaret edip 
internet üzerinden 
sipariş verebilir ve 
çeşitli AVM’lerde açılan 
stantlarımızdan alışveriş 
yaparak çocuklarımızın 
hayallerine 
dokunabilirsiniz” diye 
konuştu.

lÖSEV HAYAT VERİR
LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) “İyilik en güzel hediyedir” sloganıyla yola çıkarak, 

çocukları lösemiye yakalanan ailelerin tedavisi için küçük mucizeler hazırladı
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ÇÜNKÜ BİZ AİlEYİZ
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Meslek Odaları 25. Halı Saha Futbol 
turnuvası kıran kırana mücadeleye ev 
sahipliği yaptı. MMO Antalya Şube 
turnuvaya 3 takımla katıldı. Guruplarda, 
MMO Master takımı geçen sezonun 
şampiyonuna  Çeyrek finalde elendi. 

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen 
Hamamcıoğlu ve Yönetim Kurulu 
takımlarını yalnız bırakmazken, 
Hamamcıoğlu, çeyrek finale çıkan 
takımlarına verdikleri mücadeleden dolayı 
teşekkür etti. Hamamcıoğlu, “Futbol 
müsabakalarında takımlarımızı yalnız 
bırakmayan, gönülden destek veren tüm 
üyelerimize teşekkür ederim “dedi. 

MMO Turnuva’da 
çeyrek finale çıktı
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Basından Seçmeler
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Basından Seçmeler
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Basından Seçmeler
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Basından Seçmeler
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Basından Seçmeler
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Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube 
Başkanı İbrahim Daş ve Yönetim Kurulu.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden Prof. Dr. Hikmet Rende, Doç. Dr. Ayla Doğan, Doç. Dr. 

Hakan Ersoy, Yrd.Doç.Dr Ahmet Çağlar.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin.

Alanya Belediye Başkanı  Adem Murat Yücel.

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Leman Sedef Tuna, Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Doğan, Revza Pe-

len, Nazan Tural ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gülseren Açar.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı Yönetim 
Kurulumuz ile ziyaret ettik.

Antalya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği ( ANTİMDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Volkan, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Osman Güngör, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
Mehmet Cantürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Köksal, Bekir 

Akgün, Sinan Arsucan.

Araştırmacı Yavuz 
Akay ve Recep 

Bozkurt.
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MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu olarak Kentimizin takımlarından Antalyaspor’u ziyaret ettik.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Dinç ve TOBB Antalya Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı 

Ulaş Yıldırım ve Kurul Üyeleri.

Keziban Pala Kamber ve Cihan Ertürk.

İnşaat Mühendisleri Odası bir önceki Antalya Şube Başkanı                
Yrd. Doç.Dr. Cem Oğuz.

Tüm-Yerel-Sen Genel Sekreteri Cengiz Gülebay

CHP Antalya Milletveki Prof. Dr. Mustafa Akaydın.

CHP İl Başkanı Semih Esen, ARGE ve Siyasi Projelerden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cengiz Gülebay, Eğitim ve 

Öğrenci Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim 
Koçak, Basın ve Yayından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tuğba 

Erke Bostan.

Döşemealtı Belediye Başkan’ı Turgay Genç.



93

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel.

DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü Makine Mühendisleri üyelerimiz; 
Dinçer Akdeniz, Mustafa İlhan, Umut Ölmez, Hasan Dinçli, Burak 

Erturan, Hasan Hüseyin Öz, Fatma Öztürk, İsmail Küçükdemir, 
Ramazan Güler, İlkay Karadeniz, Murat Türkmenoğlu, Kerim Ilı, 

Mevlüt Ayaz, Mehmet Elçi.

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, 
Örgütlenme Sekreteri Mehmet Aydın, Özlük Hukuk ve 

TİS Sekreteri Fatin Iltar.

Gemi 
Mühendisleri 

Odası Antalya 
Şube Başkanı 

Mehmet 
Emre 

Küçüksarı 
ve Başkan 
Yardımcısı 

Levent Taşan.

Tez-Koop-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir ve 
Başkan Yardımcısı Tuncay Çevik.
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MMO Antalya Şube Başkanımız Ayşen Hamamcıoğlu EXPO 
2016  açılış töreninde TOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu, ATSO 
Başkanı Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin 

Barut, TÜRK-İŞ Genel Başkan’ı Ergün Atalay, ATB Başkan’ı Ali Çandır 
ile ATSO Bahçesi’ni gezdi. Kepez Belediye Başkanı Av.Hakan Tütüncü.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal.
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