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Dronlarla Teslimat
Açık Kaynaklı Köpek Robot
Elektrikli Otoyol

Asansör Montaj Elemanı Eğitim İhtiyacı 

Robotlar İşimizi Ele Geçirir mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarımız
Neden Çözülmüyor?





ETKİNLİKLERİMİZ

47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu 18-20 Ekim 2018  İzmir Şube İzmir  

Öğrenci Üye Kurultayı 9 Mart 2019 Oda Merkezi     Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 17-20 Nisan 2019 İzmir Şube İzmir  

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 26-28 Eylül 2019 Denizli Şube Denizli  

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 11-12 Ekim 2019 Eskişehir Şube Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi 18 -19 Ekim 2019 Kocaeli Şube Kocaeli   

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 Adana Şube Adana  

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 8-9 Kasım 2019 Mersin Şube Mersin

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi 15-16 Kasım 2019 Ankara Şube Ankara 

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık 2019 Adana Şube Adana

TMMOB Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 Oda Merkezi    Ankara
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2 KONGRE

KAYNAK TEKNOLOJİSİ XI. ULUSAL 
KONGRE VE SERGİSİ ANKARA'DA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

AMAÇ / KAPSAM 

Artan enerji gereksinimine bağlı olarak ülkemizde de farklı ener-
ji kaynaklarının kullanımı gündeme gelmiştir. Rüzgâr enerjisi ve 
nükleer enerji bunlara örnek gösterilebilir. Bu alanlarda yapılan ve 
yapılacak çalışmalarda kaynak teknolojisi şüphesiz ki önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu kapsamda gelişmiş kaynak ve kontrol teknik-
lerinin devreye alınması gündeme gelmektedir. 

Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak 
yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve 
hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamala-
rın başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin 
geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 
uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin 
asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alın-
ması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

MMO, bu çerçevede “ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan 
gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi” amacıyla birçok 
alanda eğitimler düzenlenmekte ve belge vermektedir. 

MMO, yukarıda sözünü ettiğimiz teknolojik gelişmeleri uygulama 
alanlarının genişlemesi, ilgili personelin gelişmelerden haberdar 
olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu 
kapsamda MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgi-
yi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine 
yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlaya-
rak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konu-
munu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaş-
ma amacındadır. 

Etkinliğin ana temaları:

Kaynak teknolojisinde yeni gelişmeler

Enerji üretim sektöründe koruyucu bakım ve kontrol uygulamaları

15-16 Kasım 2019
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Ağır çelik yapılarda (sanat yapıları, köprü, tünel vb.) 
koruyucu bakım ve kontrol uygulamaları

Endüstri 4.0ve kaynak teknolojileri uygulamaları

Olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni tek-
nolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, en-
düstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çö-
züm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. 

BİLDİRİ KONULARI 

• Malzeme / kaynak edilebilirlik / uygulamalar,
• Kaynak teknolojisinde tasarım,
• Kaynaklı imalatta özel takım tasarımı ve uygula-

maları,
• Otomasyon sistemleri ve mekanize kaynak uy-

gulamaları,
• Alternatif birleştirme teknolojileri,
• Kesme teknolojileri,
• Kaynak teknolojisi uygulamalarında yeni eği-

limler ve uygulamaları;
• Endüstri 4.0,
• Yalın Üretim,
• 6 Sigma, 
• ….

• Endüstri 4.0 – İmalat yönetimi uygulamaları
• Sektörel uygulamalarda kaynak teknolojisi ve 

tahribatsız muayene uygulamaları;
o Enerji,
o Havacılık,
o Ulaşım, taşımacılık,
o Savunma,
o ….. ,
• Kalite kontrol, tahribatlı ve tahribatsız muayene 

uygulamaları;
• Önleyici bakım uygulamaları,
• Tamir işlerinde kaynak tekniği ve tahribatsız 

muayene uygulamaları,
• Kamu mal can güvenliği gerektiren alanlarda 

periyodik muayenelerin önemi, süreçte kaynak 
tekniği ve tahribatsız muayene metotlarının 
yeri,

• Kalite güvence, belgelendirme ve akreditasyon
• İş güvenliği ve işçi sağlığı.

KONGRE YÜRÜTME KURULU 
Cemal Gedikoğlu

Çağrı Çelik
Eren Şahin
Fikret Çaral

İ. Özgür Akçam
Murat Gürleyik

Prof. Dr. Hakan Gür
S. Melih Şahin

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Elif Öztürk Merkez
Sadettin Özkalender Ankara Şube
Cemal Gedikoğlu Ankara Şube
Seyit Ali Korkmaz Ankara Şube
Selim Ulukan Ankara Şube
M.Serdar Ulu Ankara Şube
Elif Canlı Ankara Şube
Sevim Ersoy Ankara Şube
Aytekin Çakır Ankara Şube
Tülay Yener Ankara Şube
Niyazi Kantar Ankara Şube
Utku Hatipoğlu Ankara Şube
Nuray Yazıcıoğlu Ankara Şube
Eren Şahin Ankara Şube
Anıl Uçar Ankara Şube
Ümit Galip Uncu Adana Şube
Hakkı Çoşkun  Antalya Şube
Ercan Mastar Bursa Şube
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk Denizli Şube
Sacit Çimentepe Edirne Şube
Metin Uçkun Eksişehir Şube
Aydın Güçkıran İstanbul Şube
İlkin Boz İzmir Şube
Şükrü Toygar Kayseri Şube
Umut Buyruk Kocaeli Şube
Hakan Akdemir Konya Şube
Levent Yapıcı Mersin Şube
Özkan Er Samsun Şube
Fulya Bankoğlu Trabzon Şube
Soner Sinoplu Zonguldak Şube

KONGRE SEKRETARYASI 

Cafer Arslan

İ. Yiğit Çiçek
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eylül ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

3-4 Eylül 2019 Ankara 5 Eylül 2019

9-10 Eylül 2019 Antalya 11 Eylül 2019

23-24 Eylül 2019 Gaziantep 25 Eylül 2019

25-26 Eylül 2019 İzmir 27 Eylül 2019

28-29 Eylül 2019 Kocaeli 30 Eylül 2019

Asansör

6-8 Eylül 2019 İstanbul 9 Eylül 2019

6-8 Eylül 2019 Ankara 9 Eylül 2019

11-13 Eylül 2019 Antalya 14 Eylül 2019

25-27 Eylül 2019 Gaziantep 28 Eylül 2019

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 12-15 Eylül 2019 İstanbul 15 Eylül 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

16-19 Eylül 2019 Konya 20 Eylül 2019

16-19 Eylül 2019 Ankara 20 Eylül 2019

18-21 Eylül 2019 Kayseri 22 Eylül 2019

19-22 Eylül 2019 İstanbul 23 Eylül 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

21-24 Eylül 2019 Ankara 25 Eylül 2019

22-25 Eylül 2019 Konya 26 Eylül 2019

23-26 Eylül 2019 Kayseri 27 Eylül 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

6-7 Eylül 2019 Bursa 8 Eylül 2019

13-15 Eylül 2019 İstanbul 16 Eylül 2019

27-29 Eylül 2019 Samsun 30 Eylül 2019

Mekanik Tesisat

9-15 Eylül 2019 Trabzon 16 Eylül 2019

9-15 Eylül 2019 İstanbul 16 Eylül 2019

9-15 Eylül 2019 İzmir 16 Eylül 2019

23-29 Eylül 2019 Ankara 30 Eylül 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

21-22 Eylül 2019 Kocaeli 22 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019 İstanbul 29 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019 Denizli 29 Eylül 2019

28-29 Eylül 2019 Adana 29 Eylül 2019

Şantiye Şefliği

4-6 Eylül 2019 İzmir 29 Eylül 2019

6-8 Eylül 2019 İstanbul 9 Eylül 2019

27-28 Eylül 2019 Bursa 29 Eylül 2019

Soğutma Tesisatı
7-8 Eylül 2019 İstanbul 9 Eylül 2019

16-17 Eylül 2019 Eskişehir 18 Eylül 2019

Havalandırma Tesisatı

4-5 Eylül 2019 İstanbul 6 Eylül 2019

6-7 Eylül 2019 İzmir 8 Eylül 2019

25-26 Eylül 2019 Eskişehir 27 Eylül 2019

Havuz Tesisatı 24-26 Eylül 2019 İstanbul 27 Eylül 2019

Klima Tesisatı 11-15 Eylül 2019 İstanbul 16 Eylül 2019

Temel Bilirkişilik

2-5 Eylül 2019 Ankara

 

13-16 Eylül 2019 Gaziantep

14-22 Eylül 2019 İstanbul

19-22 Eylül 2019 Eskişehir

21-24 Eylül 2019 Diyarbakır

21-24 Eylül 2019 Kayseri

21-24 Eylül 2019 İstanbul

27-30 Eylül 2019 Adana

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu 26-29 Eylül 2019 İstanbul  
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin Eylül sayısında Haber, Etkinlik, Basın açıklaması, Sanayi 
Analizleri, Sonuç Bildirisi, İSG, Teknoloji Dünyası, İnovasyon, Eğitimlerimiz bölümlerine yer veril-
mektedir. 

Dergimiz İş güvenliği köşe yazılarından bu sayımızda yer alan, Erdinç Tezcan tarafından 
hazırlanan çalışmada, İş sağlığı ve güvenliğinde yerleştirilen iş güvenliği uzmanları, açılan 
OSGB’lere rağmen istenilen hedefin çok gerisinde olduğumuz, iş kazalarında yaralanan veya 
hayatını kaybedenlerin SGK ve TÜİK verilerine bakılarak açıklanmış ve neler yapılması gerekti-
ği irdelenmiştir. Eğitim Bölümünde, asansör montajı yapan firmalarda eğitimli insan eksikliği 
sorunundan kaynaklı meydana gelen hatalar ve kazalar sebebiyle asansör firmalarında mentör 
olarak çalışan işçilerin eğitim durumları ile kaliteli asansör montajı arasındaki ilişki Erdem Alıç 
ve Ahmet Kaya tarafından araştırılmıştır. Günümüzün en çok konularından biri olan robotlar 
ve insan emeğinin geleceği, Aslı Aydın tarafından hazırlanan “Robotlar İşimizi Ele Geçirir mi” 
başlıklı çalışma da, dergimiz İnovasyon bölümünde ele alınmıştır.

İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık birikim ve geleceği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi İzmir Şubemiz yürütücülüğünde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana tema-
sıyla Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Kongre sonucunda, kamuoyuna duyurulmak üzere konu-
lar açıklanmış ve dergimiz Sonuç Bildirisi bölümünde yer verilmiştir.

Basın açıklaması bölümünde; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından Okul ser-
vislerinde güvenlik sorunu, Asansör Periyodik Kontrolünün piyasaya açarak Odamız ile bazı 
belediyelerin arasında yapılmış olan sözleşmeleri iptal etmeleri ve 19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma günü dolayısıyla yapmış olduğu yazılı basın açıklamaları, 
Haberler bölümünde, İzmir’de gerçekleştirilen Yangın Semineri haberi yer almaktadır.

Sanayi Analizleri bölümünde, 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları 
kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan 
yazılarından “Tek Adam Rejimi Sanayiyi Eritiyor” isimli metinin özetine de ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME (American Society of Mechanical Engineers-Amerikan 
Makine Mühendisleri Birliği) tarafından yayımlanan Mechanical Engineering dergisinde yer 
alan  “Elektrikli yol”, “Bu Robot Gerçek Bir Köpeğe Benziyor”, “Aynı Saatte Teslimat” başlıklı yazı-
nın çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine Odamız tarafından dönem içerisinde gerçekleşe-
cek olan etkinliklerimizin tarihlerinin olduğu etkinlik takvimine, üyelerimizin üniversite sonrası 
eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için düzenlenen 
Eylül ayı eğitim programına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, ya-
yınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize 
destek olabilirsiniz

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş



 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr  

9BASIN AÇIKLAMASI

OKUL SERVİSLERİ İÇİN UYARI: TAHRİBATSIZ 
MUAYENE, DUR KRİTERİ VE HIZ KESİCİ 

OLMALIDIR

OKUL SERVİSLERİ İÇİN UYARI: TAHRİBATSIZ 
MUAYENE, DUR KRİTERİ VE HIZ KESİCİ 

OLMALIDIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, "Okul Servislerinde Güvenlik Sorunu 
Üzerine" 5 Eylül 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak uyarılarda bulundu.

Sevgili velilerimizi, öğrencilerimizi ve 
kamuoyunu önemli bir konuda bilgi-
lendirmek istiyoruz. Sorunlarla dolu 
bir eğitim yılına başladığımızı biliyo-
ruz. Tüm öğrenci ve çocuklarımıza ba-
şarılı, daha az sorunlu, kazasız belasız 
bir dönem diliyoruz. Bizce eğitim ve 
öğretim, kamusal bir görevdir ve savu-
nulmalıdır. Bu çerçevede temel eğitim 
ve öncesi ücretsiz olmalı, kamu eliyle 
düzenlenmeli ve kontrol edilmelidir. 
Bu, sosyal devlet anlayışının temel 
unsurlarındandır. Şu an için en önemli 
konulardan biri de öğrencinin/çocu-
ğun eğitim alanına erişimi/ulaşımıdır. 
Bu nedenle Türkiye genelinde yüz 
binlerce okul servis aracı 9 Eylül’de ye-
niden yollara çıkacak. Ancak okul ser-
visleriyle ilgili en önemli gündem olan 
güvenlik, mevzuat ve denetim eksik-
leri bulunmaktadır ve bunlar mutlaka 
kamusal denetim yaklaşımıyla gideril-
melidir.

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim 
kapsamında bulunan öğrenciler ile 
kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk 
kulüplerine devam eden çocukların 
güvenli ulaşımı için en son 25.10.2017 
tarihinde yürürlükten kaldırılarak ye-
niden yayımlanan Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği’ne göre; okul ser-
vislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı 
emniyet kemeri ve sensörlü koltuk 

bulundurmak zorunlu tutulmuşken, 
27.07.2019 tarihinde yapılan ikinci re-
vizyondaki değişiklikle sensörlü kol-
tuk kriteri “mali sebeplerden dolayı” ve 
her üç güvenlik önlemi de 03.09.2020 
tarihine ertelenmiştir.

Oysa ülkemizde sadece okul servis 
araçları nezdinde her yıl meydana ge-
len trafik kazaları ve ihmallerle birçok 
çocuğumuz hayatını kaybetmekte, 
yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 
Okul servislerinde yaşanan kaza ve 
ihmallerin önüne geçmek ve en aza 
indirmek üzere yasal zorunluluk ola-
rak getirilen araç takip sistemi, 3 nok-
talı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk 
şartları, çocuklarımızın can güvenliği 
göz ardı edilerek ticari bir yaklaşım ile 
bir yıl daha ertelenmesi yanlıştır ve bir 
an önce yanlış düzeltilmelidir. Araç-
ların tadili için ihtiyaç halinde İDARE 
destek vermeli ve bu iş KDV’den muaf 
olmalıdır.

Kamusal bir alan olan toplu taşımacı-
lıkta kullanılan her türlü araçta stan-
dart dışı mevzuata aykırı güvenlik 
seviyesini düşürücü hiçbir müdahale 
olmamalıdır. Araçta bakım ve parça 
değişimi yetkili servisler eliyle ve sis-
tem takip edilebilir olmalıdır. Ayrıca 
bu araçlar normal teknik muayenenin 
yanında yaşına bağlı olarak daha kısa 

periyotlarda yetkili yapılar eliyle bu 
alanda yetişmiş belgeli teknik eleman-
larca daha detaylı teknik muayeneden 
geçirilmelidir.

Türkiye’de devreye girişi ertelenen 
yeni okul servisi mevzuatı yüksek gü-
venlikli bir okul aracını tanımlamakta-
dır. Ancak yukarıdaki bilgilerin ışığın-
da tamamlayıcı üç noktanın önemine 
dikkat çekmek gerekiyor: “DUR” uyarı 
işareti: ne yazık ki Türkiye’deki araç-
larda yetersizdir. İkinci olarak “DUR” 
uyarısını gören diğer araçların belli bir 
mesafede durması ve okul aracını asla 
geçmemesi gerekmektedir. Bununla 
ilgili yüksek ve caydırıcı cezai yaptı-
rım uygulanmalıdır. Bunun için okul 
servis araçlarındaki dış mekân kamera 
sistemi takip edilerek ceza kesilebilir. 
çok hayatî olan üçüncü bir nokta ise 
okul servislerinde devreye alınacak bu 
karmaşık düzeneğin periyodik dene-
timinde bağımsız ve etkin bir teknik 
denetim uygulanmalıdır. Bu altyapı 
sayesinde “otobüs yangın algılama” ve 
damperli kamyon “hareket sırasında 
damper kaldırma iptal düzeneği”ni de 
denetlemek mümkün hale gelecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak trafik kazalarının azaltılması, 
karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ve 
can kayıplarının ortadan kaldırılması 
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veya en aza indirilmesi için İDARe ile 
her türlü işbirliği ve çalışmaya hazırız. 
Teknik esaslara ve standartlara uygun 
ek teknik denetimleri kamusal bir an-
layışla yapmaya yetişmiş kadromuzla 
talip olduğumuzu bu vesileyle bir kez 
daha belirtiriz.

Çocuklarımızın güvenli ulaşımları için 
27.07.2019 tarihinde yayınlanan Okul 
Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde 
de belirtilen ancak atıl kalan uyulması 
gereken kurallar ve diğer önerilerimiz 
aşağıda sıralanmıştır. 

• Okul servis araçlarının arkasında 
“OKUL TAŞITI” yazısı bulunması 
zorunludur. Servis araçların arka-
sında öğrencilerin iniş ve binişleri 
sırasında yakılmak üzere en az 30 
cm çapında kırmızı ışık veren bir 
lamba ve bu lambanın yakılması 
halinde üzerinde siyah renkte bü-
yük harflerle “DUR” yazısı okuna-
cak şekilde olmalıdır.

• Okul servis araçlarının bakımları 
yetkili servislerce 6 ayda bir ya-
pılmalı veServis hizmeti veren 
araçlar kanun ve yönetmeliklere 
uygun işaretler taşımalıdır.

• Can ve mal güvenliğini sağlamak 
amacı ile gerekli önlemler alınma-
lıdır. Bu kapsamda taşıtın cam ve 
pencereleri sabit olmalı, iç düzen-
lenmesinde yaralanmaya neden 
olabilecek demir aksam yumu-
şak bir madde ile kaplanmalıdır. 
Ayrıca bu araçlar temiz, bakımlı, 
güvenli durumda bulundurulmalı 
ve bakım ve onarımları altı ayda 
bir yetkili servislerde yapılmalı 
ve takip edilebilir olmalıdır. Araç 
Muayenesi yapılmamış okul ser-
vis araçlarının servise çıkmaları 
mümkün olmamalıdır.

• Servis araçlarının kapıları iniş ve 
binişlerde güvenli ve emniyetli 
olmalı ve kapıların hâkimiyeti sü-
rücüde olmalıdır.

• Taşıtlarda her öğrenci için stan-
darda uygun emniyet kemeri 
bulunmalı ve kullanımına dikkat 
edilmelidir. Servis için kullanılan 
taşıtlarda görüntü cihazları ve 
müzik sistemi taşıma hizmeti sü-
resince kullanılmamalıdır.

• Gerektiği hallerde ilgili meslek 
odası, okul veya işyeri ve öğrenci 
velileriyle haberleşebilmek için 
araçlarda telsiz veya mobil telefon 
bulunmalıdır.

• Bu araçların teknik özellikleri ile 
yerleşim şeması araç içinde görü-
lür bir yere asılmalıdır.

• Şoförler, öğrencilerin güven-
li, rahat bir şekilde gideceği 
güzergâhta, kanun ve yönetme-
liklere uygun olarak taşımakla 
yükümlüdürler. Şoförler, E sınıfı 
sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı 
sürücü belgesi için 5 yıllık tecrübe 
şartına uygun olmalıdır. Ayrıca şo-
förlerin hizmet sicillerinin temiz 
olmasına özen gösterilmeli ve kı-
lık kıyafet yönetmeliklere uygun 
olmalı; bunların yanında, Mali 
Sorumluluk Sigortası yapılmalı, 
servis aracı kaza, trafik sıkışıklığı 
vb. gibi sorunlar yaşadığında veli, 
okul aile birliği ve diğer kişi ve 
kurumlarla mobil iletişimi sağla-
yacak şekilde donanımlı olmalıdır. 
Okul servis araçlarında görev ya-
pan Rehber elemanları sorumlu 
ve yetkili oldukları işin nitelikle-
rine sahip kişilerden seçilmelidir.
Sürücü ve Rehber Elemanlar iş-
lerinin gereğine uygun ek eğitim 
almalı ve belge sahibi olmalıdır.

• Yol üstü denetimler resmi olarak 
emniyet müdürlüklerince yapıl-
maktadır. Standart dışı ve yönet-
meliklere uygun olmayan servis 
araçları çocuklarımızın can gü-
venliği için büyük tehdittir. Ser-
vis araçlarının bağlı bulundukları 
örgütler; kuruluş amaçlarının en 

temel maddesi olan güvenli ulaşı-
mın sağlanması için alınan servis 
ücretlerinin doğruluğu da dâhil 
olmak üzere kendi tüm iç dene-
timlerine özen göstermelidirler. 
İllerde UKOME’lerin (Ulaşım Koor-
dinasyon Müdürlükleri) açıkladık-
ları ücretlerin uygulanabilirliğini 
denetlemelidir. Başta okul yöne-
timi olmak üzere Okul Aile Birliği, 
okul yönetimi ve veliler, öğren-
cilerin, can ve mal güvenliği için 
otokontrolde kendilerini görevli 
görmeleri, çözümün ana kaynak-
ları arasındadır. Servis araçlarının 
teknik muayenelerinin yapıldığı 
resmi birimler; en önemli denetim 
noktası olmanın verdiği görev ve 
sorumluluk bilinci ile davranma-
lıdır.

• Taşıtların cinsine göre Karayolları 
Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü 
yıllık periyodik Araç Muayeneleri 
de yaptırılmış olmalıdır. Ayrıca ek 
detaylı araç muayeneleri bu ko-
nuda yetkili servisler tarafından 
ve eğitimli/belgeli personel tara-
fından yapılmalıdır.

• Medya kuruluşları sadece kazala-
rın haberini veren değil, kazanın 
olmaması için en büyük çabayı 
gösteren taraf olmalıdır. MMO bu 
süreçte medyamıza her türlü tek-
nik desteği verecektir.

Tüm halkımıza tekrar daha az sorun-
lu kazasız bir eğitim dönemi diliyor, 
bu alanı düzenlemekten sorumlu 
İDARE’yi bir an önce kamusal görevi 
ile kontrol işinin piyasaya bırakılama-
yacak bir faaliyet olduğu için mevzuatı 
acilen düzeltmeye ve düzenlemeye 
çağırıyoruz. Odamız bu süreçte her so-
rumluluğu üstlenmeye hazırdır.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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11BASIN AÇIKLAMASI

MESLEKLERİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİ 
ÜLKE, HALK VE MESLEKTAŞ YARARINA 

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 

Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 
19 Eylül, dokuz yıldan beri TMMOB 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü olarak kutlanmakta ve 
mücadele geleneğimiz dünden bugü-
ne süren sorunlarımıza yönelik olarak 
kararlılıkla sürdürülmektedir.

19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, 
mimar, şehir plancıları Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin 
çağrısıyla, ekonomik demokratik ta-
lepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu 
eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühen-
dis, mimar, şehir plancıları ile birlikte 
işçiler, teknik elemanlar, sağlık görev-
lileri dâhil 100 binden fazla kamu ça-
lışanı katılmış ve teknik eğitim gören 
öğrenciler de desteklemişti.

Aradan geçen 40 yılda mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılarının sorun-
ları oldukça artmıştır. Mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, 
kamusal yarar yaklaşımının tasfiye-
siyle birlikte serbestleştirme, özelleş-
tirme, ticarileştirmenin hedefi haline 

getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalış-
ma koşulları, tüm emekçilerle birlikte 
üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin 
gerektirdiği yapı denetimi ile sanayi, 
enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi 
alanlarda mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığının mesleki denetim ve 
bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bı-
rakılmakta, evrensel bilimsel mesleki 
gereklilikler tasfiye edilmektedir.

Üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız 
söz konusu neoliberal dönüşüm prog-
ramı ve rant çıkarlarından dolayı uzun 
bir süreden beri iktidarın hedefinde-
dir. Siyasal iktidar kamusal hizmet ve 
denetimi ortadan kaldırmanın, Anaya-
sal dayanağı bulunan yetkilerimizi yok 
etmenin ve örgütlerimizi etkisizleştir-
menin peşindedir. Fakat belirtmek is-
teriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal 
niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine 
tasfiyesine, mesleklerimize ve örgütle-
rimize yönelik etkisizleştirme, itibarsız-
laştırma çabalarına karşı duruşumuz, 
1970’lerden günümüze uzanan mü-

cadeleci geleneğimiz doğrultusunda 
sürecektir.

Odamız, meslek disiplinlerimiz ve ör-
gütlerimize yönelik tasfiyeci ve ülke 
çapındaki piyasacı-rantçı politikalar 
ile toplumsal muhalefetin sindirilmesi 
çabaları arasındaki bağların bilincin-
dedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, 
sosyal hukuk devleti, adalet, eşitlik, 
özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, 
sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, 
kamusal hizmet, kamusal denetim ve 
güvenceli çalışma mücadelemiz bu bi-
linçle sürecektir.

Bu vesileyle, 19 Eylül 1979 tarihindeki 
eylem zamanında ve 1973-1980 döne-
minde TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı olan Teoman Öztürk ve arkadaşları-
nı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yaşasın MMO örgütlülüğü. Yaşasın 
TMMOB örgütlülüğü.

   Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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12 BASIN AÇIKLAMASI

ASANSÖRLERİN KAMUSAL DENETİMİNİ KALDIRMAK VE 

PERİYODİK KONTROLLERİ PİYASAYA AÇMAK KABUL EDİLEMEZ

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde bazı belediyeler tarafından Asansör Periyodik 
Kontrolünü piyasaya açarak Odamız ile olan sözleşmelerini iptal etmeleri üzerine 25 Eylül 2019 tarihinde 

bir basın açıklaması yaptı.

Günümüzde kullanılması vazgeçilmez 
hale gelen, halkımızın konutlar, işyer-
leri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok 
yerde kullandığı asansörlerin sayısının 
ülkemizde 500 binin üzerinde olduğu 
düşünülmektedir. Bu asansörler Asan-
sör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kap-
samında yıllık olarak kontrol edilmek-
te ve kontroller sonunda asansörlere, 
anlamları kısaca kusursuz, hafif kusur-
lu, kusurlu ve güvensiz olarak nitelen-
dirilebilecek yeşil, mavi, sarı ve kırmızı 
etiketler iliştirilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri-
ne göre 2018 yılında toplam 434 bin 
717 asansörün periyodik kontrolü ya-
pılmış ve 223 bin 433 asansöre (yüzde 
51) kırmızı etiket, 21 bin 122 asansöre 
(yüzde 5) sarı etiket, 102 bin 405 asan-
söre (yüzde 24) mavi etiket ve 87 bin 
757 asansöre de (yüzde 20) yeşil etiket 
iliştirilmiştir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olan Odamız, asansörlerin 
yıllık kontrollerinin kamusal denetim 
anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, 
deneyimli ve uzman makina mühen-
disleri tarafından yapılması ve bina 
sorumlularının bilinçlendirilmesi için 
ülke genelinde birçok il-ilçe beledi-
yesinde eğitim düzenleyerek neler 
yapılması gerektiğini ifade etmiş; top-
lumun can ve mal güvenliğinin sağ-

lanması için yapılacak çalışmalara her 
tür desteği vereceğini bildirmiş ve bu 
yönde birçok açıklama da yapmıştır.

2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakan-
lıkla birlikte yürütülen mevzuat çalış-
malarında bütün karşı çıkışlarımıza, 
bu işin kamusal bir görevlendirme ile 
yapılması gerekliliğini belirtmemize 
rağmen ilgili Bakanlık bu işi piyasaya 
açmıştır. İlk uygulamada ücretlendir-
me protokolle belirlendiği için Odamız 
dışında yapılan protokollerde çok yük-
sek ücretler talep edilmiş ve bu iş hal-
kın cebinden piyasaya kaynak aktar-
manın bir fırsatı olarak görülmüştür. 
Ancak Odamız ve konuya rant ama-
cıyla yaklaşmayan bazı belediyelerin 
sürecin içinde yer alması sayesinde 
“piyasa” regüle edilmiş ve ücretler her 
yıl Bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; “Halkçı 
Belediyecilik” ilkesiyle yoluna devam 
etme iddiasında bulunan veya bu id-
dia ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde ka-
zanan ve mevcut iktidar dönemindeki 
uygulamaların tam tersini yapacağını 
beyan eden ana muhalefet partisi yö-
netimindeki bazı belediyeler asansör 
kontrol hizmetlerini özel şirketlere 
devretmeye başlamıştır.

Son olarak Bakırköy Belediyesi, 2013 
yılından beri Odamızla yaptığı proto-

kolü iptal ederek özel bir şirkete dev-
redeceğini sözlü olarak belirtmiştir. 
Bu durum iktidarın TMMOB’ye bağlı 
Odaları etkisizleştirmek, kamusal de-
netimlerin içini boşaltarak ortadan 
kaldırmak, kâr amacı gütmeyen ge-
lir kaynaklarını yok ederek çalışamaz 
hale getirme yönelimiyle aynı sonuç-
ları doğurmaya yöneliktir ve halkın çı-
karlarına aykırılık oluşturmaktadır.

Unutulmamalıdır ki Odamızın asansör-
lerin periyodik kontrollerini yapmak-
tan dışlanması, kamusal bir perspek-
tifle toplumun can ve mal güvenliğine 
önem veren anlayışın dışlanması ve 
sürecin piyasaya teslimi anlamına gel-
mekte olup, bunun yaratacağı sonuç-
ların sorumlusu da söz konusu beledi-
yeler olacaktır.

Kentlerimizin ve halkımızın “toplum-
cu, demokratik ve halkçı bir yerel yö-
netim” anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun 
yolu var olan protokolleri yenilemeye-
rek özel şirketlere vermek değil, aksine 
yeni mesleki ve teknik işbirliklerini ge-
liştirerek emekten, adaletten, demok-
ratik laik cumhuriyet değerlerinden 
yana dayanışmayı büyütmekten geç-
mektedir.

   Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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13HABER

Açılışta İzmir Şube Başkanımız Yüksel 
Yaşartekin, Oda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gök-
çe konuştu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener'in açılış konuşması özetle: 

Ağustos ayında gerçekleşen ve İzmir’in 
dağlarındaki çiçekleri, böcekleri, kuş-
ları ve ağaçları kavuran yangın felake-
tinden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Bu fela-

kette yanan alanların belediyemizin 
de taahhüt ettiği üzere ranta açılma-
yıp rehabilite edileceğine inanıyor, 
Makina Mühendisleri Odası olarak bu 
çabalara her türlü desteği vermeye ha-
zır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Ülkemiz olası yangın felaketlerine 
karşı hazırlıksızdır. Hatırlanacağı üze-
re, 2017 yılında İngiltere’de Grenfell 
Tower yangını büyük bir facia ile so-
nuçlanmıştı. Bu yangının faciaya dö-
nüşmesinin başlıca nedeni, yapı mal-

zemesi kullanımı konusunda kamusal 
denetimin eksikliği idi. Bu durumdan 
çıkarmamız gereken sonuç, her ne-
rede olursa olsun can, yapı ve yangın 
güvenliliğinin birinci öncelik olarak 
ele alınması ve gerekli tedbirlerin be-
lirlenmesi süreçlerinin, konusunda uz-
man kişi ve kuruluşlarca yürütülmesi 
gerekliliğidir. Bu konuda uzman mü-
hendisler yetiştirmeye ve konuya öz-
gün teknik çalışmalar yapmaya çalışan 
kurumlarımızın, sürecin dışına itilme-
mesi ve gerekli yasal düzenlemelerin 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri 

Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası 
Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde düzenlenen Yangın Semineri 19-20 Eylül 2019 
tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YANGIN SEMİNERİ İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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hem merkezi hem de yerel otoriteler 
tarafından yapılması ivedilikle şarttır. 
Yaşanacak her türlü can ve mal kay-
bının sebebi, bu gereklilikleri göz ardı 
eden merkezi ve yerel otoriteler ola-
caktır. 

Bugün İzmir’de de sıkça görmeye baş-
ladığımız devasa alışveriş merkezleri, 
oteller ve gökdelenler olarak tanım-
ladığımız yüksek ve kompleks yapılar, 
yurdun her yerinde yoğunluğunu art-
tırmaktadır. Ancak bu yapıların pro-
jelendirme ve kontrol aşamalarında 
kritik eksikliklere her gün tanık oluyo-
ruz. Örneğin, işini hakkıyla yapmaya 
çalışan teknik mühendis ve yönetim 
kadrolarımızın olduğu bu tür yapılar-
da Odamız teknik görevlilerince ger-
çekleştirilen periyodik kontrollerde, ne 
yazık ki ciddi proje, montaj ve kontrol 
eksiklikleri ile karşılaşıyoruz. Bunların 
sebebini sorguladığımızda proje mü-
ellifi kişilerin konusunda uzman olma-
ması hatta mühendis olmaması, pro-
jelerin meslek odalarımız tarafından 
incelenmemiş olması ve işin sona er-
mesinin ardından yasayla belirlenmiş 
olmasına rağmen hiçbir şekilde peri-
yodik kontrollerin yapılmamış olması 

veya sadece yapılmış gibi görünmesi 
için gayrı ciddi bir şekilde yapılması 
gerçeği ile karşılaşıyoruz.

Bu durumun her türlü endüstriyel ya-
pının bulunduğu üretim alanlarımız 
olan fabrikalarımızda da farklı olma-
dığını bilmenizi isterim. Kamusal alan-
ların aksine çok daha farklı uzmanlık 
gerektiren bu çalışma alanlarımızda 
ne kadar güvende olduğumuz belir-
sizdir. 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye 
genelinde gerçekleşen yaklaşık 600 
endüstriyel yangında çok sayıda yurt-
taşımız yaşamını yitirmiş ya da yara-
lanmış, büyük miktarda maddi kayıp 
ortaya çıkmıştır. Maalesef benzer yan-
gınlar, 2019 yılında da hız kesmeden 
devam etmektedir. Bunların gerçek-
leşmesinin ya da en azından faciaya 
dönüşmesinin önüne geçmek için atı-
lacak adımlarda mesleki uzmanlığımız 
doğrultusunda her türlü sorumluluğu 
almaya hazır olduğumuzu buradan 
bir kez daha belirtmek isterim. Fakat 
maalesef, bizler gerekli uzmanlık çalış-
malarını yapmaya ve alınması gereken 
radikal kararları uygulamaya sokmaya 
çalıştıkça yasal olarak konunun dışına 
itilen meslek odalarımızın çalışmaları 
ve önerileri görmezden gelinmektedir. 
Bu alanda öncelikle kamu otoritesinin 
yapması gereken düzenlemeler orta-
da durmaktadır. Bunların bir kısmını 
şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle, 2012 öncesinde olduğu gibi 
bina inşaat ruhsatlarının alınması ko-
nusunda itfaiye ve meslek odalarının 
onayları geri getirilmelidir. Bu onay 
işlemlerine inceleme onayları da ekle-
nerek binalara ait bütün riskler pasif ve 
aktif önlemlerle inşaata başlanmadan 
test edilmelidir. Bu sayede yönetmelik 
ve standartlar ile gerekli sistemler pro-
jeye yansıtılmalıdır. Özellikle endüst-
riyel tesislerin kabul komisyonlarında 
itfaiye ve ilgili meslek odalarından il-

gili teknik uzmanlar ile İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği uzmanlarının bulundurul-
ması zorunlu hale getirilmelidir. 

Yangın nedenleri ve hasarları üzerine 
veri ve bilgilerin toplandığı bir Yangın 
Bilgi Bankası kurulmalı, edinilen bilgi-
ler doğrultusunda “Binaların Yangın-
dan Korunması Yönetmeliği”nin ve 
“İSG Yönetmeliği”nin revize edilmesi 
için TMMOB, Tabipler Birliği, sendika-
lar, belediyeler, işveren temsilcileri, 
sigorta şirketleri ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan oluşan ortak 
bir Çalışma Grubu kurulmalıdır. 

Endüstriyel Tesisler Yangın Tesisatı Pe-
riyodik Kontrolleri için gerekli mevzu-
at düzenlemeleri, Odaların içerisinde 
yer alacağı şekilde yapılmalı, person-
le eğitim ve belgelendirilmesi Odalar 
eliyle yapılmalıdır. Bu süreçte her türlü 
desteğe hazırız.

İtfaiye teşkilatları, meslek odaları ve İş 
Teftiş Kurulu arasında koordinasyon 
kurularak kamusal denetim sağlan-
malı ve nihai çözümlere yönelik adım 
atılmalıdır.  

İzmir özelinde, kentin metropol kimli-
ğinden kaynaklı olarak yangına ilişkin 
risk yüksektir ve çeşitlilik göstermekte-
dir. Örneğin Çeşme bölgesinde komp-
leks oteller inşa edilirken bir yandan 
da Aliağa bölgesinde petrokimya 
tesisleri kurulmakta, diğer yandan 
şehrin birçok yerinde sanayi üretimi 
yoğunlaşarak devam etmektedir. İşte 
bütün bunların kontrol mekanizmala-
rını sorguladığımızda, her zaman aynı 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Yani 
işin başladığı proje hazırlıklarından 
işin bitmesi ve periyodik olarak kont-
rol edilmesine kadar bütün süreç bir 
muamma olarak karşımızda durmak-
tadır. 
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Sözlerimi bitirmeden, Mühendis ve 
Makina Güncel dergimizin son sayı-
sında kapsamlı olarak incelenen Oto-
büs Yangınlarına kısaca değineceğim. 
Kamusal bir alan olan toplu taşımacı-
lıkta kullanılan her türlü araçta, stan-
dart dışı ve mevzuata aykırı, güvenlik 
seviyesini düşürücü hiçbir müdahale 
olmamalıdır. Araçlarda bakım ve parça 
değişimi yetkili servisler eliyle yapıl-
malı ve sistem takip edilebilir olma-
lıdır. Ayrıca bu araçlar normal teknik 
muayenenin yanında yaşına bağlı ola-
rak daha kısa periyotlarda yetkili ya-
pılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli 
teknik elemanlarca daha detaylı tek-
nik muayeneden geçirilmelidir. Bu çer-
çevede yeni bir mevzuat düzenlemesi 
yapılmalı; ticari araçların periyodik ba-
kım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, 
güvenli bakım ve parça kullanımı gibi 
konularda Odamız tarafından eğitile-
rek sertifika almış “Araç Teknik Dene-
tim Mühendisleri”ne denetim yetkisi 
verilmelidir.  İDARE’yi bir an önce ka-
musal görevi ile kontrol işinin piyasa-
ya bırakılamayacak bir faaliyet olduğu 
için mevzuatı acilen düzeltmeye ve 
düzenlemeye çağırıyoruz. Odamız bu 

süreçte her sorumluluğu üstlenmeye 
hazırdır. 

Kültürü, yaşam tarzı ve konulara ba-
kış açısıyla bir özgünlüğe sahip olan 
İzmir’imiz, yine doğru ve öngörülü bir 
reaksiyon göstererek, yangın konu-
sunda bu önemli etkinliğe ev sahipli-
ği yaparak önemli ve gerekli bir adım 
atmıştır. İtfaiyemiz ve diğer odalarımız 
ile birlikte bu konuda duyarlılık göste-
ren İzmir Şubemizin değerli başkanın-

dan öğrendiğim kadarıyla, işbirliği bu 
kadarla da kalmayacak olup, konunun 
muhatapları olan odalarımız ve itfai-
ye daire başkanlığımız arasında daha 
ileri düzeyde bazı ortak çalışmalar yü-
rütülecektir. İkinci kez düzenlenen ve 
geçen yıl gördüğü ilginin bu yıl arttı-
ğına tanık olduğumuz bu seminerin 
gelişecek işbirliğiyle önümüzdeki yıl-
larda ulusal katılımlı bir sempozyum 
olarak devam etmesini umuyor ve 
diliyorum.

DAHA GÜÇLÜ 
BİR ODA

DAHA ETKİN 
BİR ODA

Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini or-
tadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol 
açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik 
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi, 
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız 
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, 
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE 
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TEK ADAM REJİMİ SANAYİYİ ERİTİYOR (50)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 50'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 
Birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı sistemi, siyasette, diplomaside olduğu kadar ekonomide de bir istikrar ortamı 
üretebilmiş değil. Ekonomide istikrarsızlık, giderek içine girilen kriz ortamı, bütün sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

İstikrarsızlıkla gelen erozyon,  sanayi özelinde de yaşanıyor ve sanayi üretimi gerilediği noktalardan toparlanıp yeni bir 
büyüme patikasına oturamıyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerini izleyen Temmuz ayından itibaren 
dış kaynak girişinde sert düşüşler oldu. İlk 4 aylar itibariyle, 2016’da 7 milyar doları bulan, 2017’de 12,5 milyar dolara, 2018’de 
19,5 milyar dolara yaklaşan yabancı kaynak girişi, 2019’un ilk 4 ayında 2 milyar doların altında kaldı.

Girmeyen dış kaynak sonucu, içeride yaşanan güvensizliğin de etkisiyle “dolarlaşma” hızlandı ve döviz fiyatları büyük artışlar 
gösterdi. Her döviz fiyatındaki artış, bunu dengelemeye dönük TL faizlerindeki artışlar,  büyük ölçüde ithal girdiye dayanan, 
öz kaynak yerine borç kullanan sanayide beklenmeyen maliyet artışlarına, devamında da sanayici fiyatlarında yüksek artışlara 
yol açtı. Yurt İçi Üretici ya da sanayici fiyatları hızla artınca, bu tüketici fiyatlarına yansıdı ve tüketici enflasyonu yüzde 20 
basamaklarına yerleşti. 

Yükselen tüketici fiyatları, başta otomobil, beyaz eşya olmak üzere dayanıklı tüketim mallarının iç talebinde önemli gerilemeler 
getirdi. İnşaat sektörüne girdi veren bu sektör, inşaattaki sert düşüş ve toparlanamamanın sonucu yüzde 22’ye yaklaşan 
önemli bir üretim düşüşü yaşıyor. Kağıt ve kağıt ürünü imalatında da yüzde 16’yı bulan düşüşü, iç satışlardaki ve ihracattaki 
gerilemenin etkisiyle otomotiv izliyor. Bu sektörde de üretim düşüşü Nisan ayında yüzde 13’ü geçiyor. Yine inşaat sektöründen 
kaynaklı olarak ana metal sanayii, (demir-çelik) 2018 Nisan’ına göre yüzde 12 gerilemiş görünüyor. Otomotivin yanında onu 
tamamlayan plastik, lastik de gerileme içinde. Dayanıklı mallarda da elektrikli cihaz, beyaz eşya bu gerilemeye eşlik ediyor. 
Kimyasal ürünlerde de yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişen küçülmeler var. Gıda sanayiinde bile yüzde 5’e yakın üretim 
düşüşü dikkat çekici. Sanayi yatırımları gerilerken, iş bekleyen mühendisler dahil birçok işsize, fabrikaların kapasite düşürmesi, 
kapanması gibi daralmalarla işini kaybedenler eklendi. 2018’in Mart ayında 5 milyon 618 bin olan sanayi istihdamı 2019 şubat 
ayında 5 milyon 388 bine kadar indi. Bu, aradaki sürede 230 bin sanayi çalışanının işsiz kalması anlamına gelmektedir

Önümüzdeki dönemde, dış sermaye girişini artırabilecek bir politika duruşu henüz görünmediği gibi, ABD ile S-400 silah 
tedariki konusunda süren sürtüşme ve ABD’nin yaptırım tehditleri, Türkiye ekonomisini, dolayısıyla sanayisini yeni sert 
rüzgarlara muhatap edebilecektir. Sanayi, hem sırtındaki döviz borç yükü hem de genelde yüksek borçluluk profiliyle bu sert 
rüzgarlara çok da dayanıklı görünmemekte ve yakın geleceği endişe ile izlemektedir.
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17SONUÇ BİLDİRİSİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

İ lki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıl-
lık bir birikim ve geleneği olan 14. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına İzmir Şubesi yürütü-
cülüğünde "Mekanik Tesisatta Ger-
çekler ve Gelecek" ana temasıyla, 
17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında 
İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir. 
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX 
Fuarı da Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarih-
lerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve 
fuar etkinliklerinin tamamı MMO Te-
pekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
bulunan 9 salon ve fuar alanında yer 
almıştır. Kongre, 39 kurum, kuruluş 
ve üniversite tarafından desteklen-
miştir. Kongre boyunca toplam 62 
oturumda 189 bildiri sunulmuştur.

Kongre sırasında toplam 7 sempoz-
yum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel, 1 
forum, 2 özel oturum, 3 sabah top-
lantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile 
paralel düzenlenen TESKON+SODEX 
Fuarı’na toplam 1788 m² net stant 
alanında, sektörde ürün ve hizmet 
üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kong-
reyi 1.152`si kayıtlı delege olmak 
üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, mi-
mar, teknik eleman ile üniversite, 
meslek yüksekokulu ve meslek lisesi 
öğrencisi izlerken, fuar 6.711`i aşkın 
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda tesisat mühendisliği 
alanındaki bilimsel, teknolojik geliş-
meler ve uygulamalar ile sektörde 
yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıl-
dığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıl-
dığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/
Teknolojik Çalışmalar başlıklı otu-

rumlarda tesisat mühendisliği ve 
ilgili alanlarda uluslararası ölçekte 
yenilik getiren teorik veya deneysel 
özgün araştırma sonuçları sunulur-
ken, seminer ve sempozyumlarda 
ise uluslararası ölçekte yapılmış uy-
gulama ve araştırmalar tartışılmıştır.

Kongre oturumları aşağıda belirtil-
miştir. 

 SEMPOZYUMLAR
• Akışkanlar Mekaniği Sempozyu-

mu
• Binalarda Enerji Performansı ve 

Akıllı Binalar Sempozyumu
• Isıl Konfor Sempozyumu
• İç Hava Kalitesi Sempozyumu
• Simülasyon ve Simülasyon Taban-

lı Ürün Geliştirme Sempozyumu
• Soğutma Teknolojileri Sempoz-

yumu
• Termodinamik Sempozyumu

SEMİNERLER
• Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
• Jeotermal Enerji
• Yangın Güvenliği Konusunda-

ki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve 
Elektrik Yangın Korunum Sistem-
lerinin Bütünleşik Tasarımı

• Bacalar
• Bina Performans Simülasyonları: 

Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar
• CO2 Salımlarının Azaltılmasında 

Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve 
Ekserji

• Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif 
Yangın Yalıtımı

• Test Ayar Dengeleme (TAD) // 
Commissioning - Kontrol İşletme-
ye Alma Kabul (KİK)

• Tesisatlarda Sismik Koruma

KURSLAR
• Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
• Sistem Seçimi
• Mekanik Tesisatlarda Flushing ve 

Kimyasal Korozyon Koruma Uy-
gulamaları

• İndüksiyon (Chilled Beam) Sis-
temlerinin Tasarım Kriterleri ve 
Uygulaması

• VAV (Değişken Hava Debili) ve La-
boratuvar Havalandırma Sistem-
leri

• Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
• Soğutma Sistemlerinin Tasarım 

Esasları
• Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz 

Metodu İle Yangın Söndürme Sis-
temleri Hesaplamaları

• Uygulamalı Psikrometri ve İklim-
lendirme

• Hastane Hijyenik Alanlar Proje 
Hazırlama Esasları

• İklimlendirme Sistemlerinde Gü-
rültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları
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• Hava Kanalı İmalatı Montajı ve 
Testleri

• Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekip-
manları

• Isıl Sistemlerin Tasarımı
• Medikal Gaz Tesisatı

PANEL
• Mekanik Tesisat Proje Şartname 

ve Keşif Özetinde Uyum

FORUM
• Tesisat Sektöründe Yeni Gelişme-

ler, Uygulamalar ve Eğilimler

ÖZEL OTURUMLAR
• Termodinamik Sempozyumu 

Özel Oturumu
• Jeotermal Elektrik Santralleri Ba-

kım ve Servis Hizmetlerinin Yöne-
timi

SABAH TOPLANTILARI
• Kongre Sonuçlarının Hayata Geçi-

rilmesi İçin İzlenecek Yöntemler
• Meslek İçi Eğitim Sorunları
• Proje Hizmeti Üreten Üyelerimi-

zin Sorunları

Kongre sonucunda aşağıdaki konu-
ların kamuoyuna duyurulmasına ka-
rar verilmiştir:

1. Meslek odalarımızın ve sektör 
derneklerinin tüm karşı görüşle-
rine karşın, hükümetin mesleği-
mizi yakından ilgilendiren İmar 
Kanunu, Yapı Denetim Kanunu 
ve ikincil mevzuatta yapmaya 
çalıştığı düzenlemeler yapı üre-
tim süreçlerinde kuralsızlığı ve 
denetimsizliği getirmekte, gü-
venli, sağlıklı, konforlu yapıların 
yapımını engellemekte, mesle-
ğimize, meslektaşlarımıza, sek-
törümüze zarar vermektedir. 
Yapı üretim ve denetim süreç-
lerine yönelik mevzuat kamusal 
bir bakış açısıyla ele alınmalı, 
meslek odalarıyla işbirliği yapı-
larak yeniden düzenlenmelidir.

2. Meslek içi eğitimin önemi, kurs-
lara yoğun katılım ile kanıtlan-
mıştır. Meslekte uzmanlık ve 
belgelendirme çalışmalarında 
Makina Mühendisleri Odası’nın 
yanı sıra sektör dernekleri ve 
üniversiteler de bu süreçlere 
katkı koymalı ve bu alanda te-
orik ve uygulamalı eğitim mer-
kezlerinin sayısı ve kapsamları 
planlı eşgüdüm içinde işbirlik-
leri ile arttırılmalıdır. Mevcut 
mekanik tesisat mühendis yet-
kilendirme eğitiminden ayrı 
olarak mekanik tesisat tasarım 
uygulama eğitimleri de yapıl-
malıdır.

3. Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’ne uluslararası katılı-
mın artırılması doğrultusunda 
çalışma yapılmalıdır.

4. Kongre sonuç bildirilerinde 
alınan kararların hayata geçi-
rilmesi ve takibi amacıyla Oda 
tarafından Kongre Yürütme Ku-
rullarının, sürecin takipçisi ve 
yürütücüsü olacağı bir meka-
nizma oluşturulmalıdır.

5. Birbirleri ile bağlantılı olan;  te-
sisat mühendisliğinin gelişimi, 
nitelikli hizmet elde edilmesi, 
meslek mensuplarının hak ve 
salahiyetlerinin korunması ile 
proje şartname ve keşif özeti 
uyumu için tespit ve önerileri-
miz şu şekildedir:

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
birim fiyat pozlarının tamamla-
yıcısı olan makina genel teknik 
şartnamesinin revizyon çalış-
malarının bir an önce bitirilmesi 
ve daha önce kongremizde de-
taylı olarak ele alınan test, ayar, 
dengeleme ve devreye alma 
gibi konuların da şartnamede 
ayrıntılı olarak ele alınması sağ-
lanmalıdır.

 Birim fiyatlarda montaj bedeli 
yerine adam saati kapsayacak 
şekilde ayrıntılı analiz yapılma-
lıdır.

 Proje üretim süreçlerinde, uy-
gulamada sorun yaşanmaması 
açısından, meslek disiplinleri 
arasında koordinasyon ile bilgi 
alışverişi sağlanmalı ve bütün 
disiplinlere ait projeler süper-
poze edilmeli, yani çakıştırılma-
lı, varsa hataları düzeltilmelidir. 
Bu sorunu ortadan kaldırabile-
cek bir diğer yöntem de, mimari 
tasarımdan başlayarak yapı bi-
leşenlerinin modellendiği, sis-
temlerin ve yapıların analiz ve 
simüle edildiği, modellerinden 
dokümantasyon oluşturulabil-
diği, 3 boyutlu modelleme bil-
gisayar programlarının kullanı-
labilmesidir. Bunun sağlanması 
için gerekli tanıtım yapılmalı, 
destek programları oluşturul-
malıdır.

 Meslektaşlarımız; proje tasarım 
süreçlerinde; proje kapsamın-
daki malzemeler için, resmi 
birim fiyatları kullanarak keşif 
özeti oluşturmuşsa, makina ge-
nel teknik şartnamesinin, birim 
fiyat pozlarının tamamlayıcısı 
olduğu gözetilmelidir.

 2019 yılında yürürlüğe giren 
bina deprem yönetmeliğinin 
ekine göre deprem tasarım sı-
nıfı 4 dışında kalan bütün bina-
larda tesisatın sismik koruma 
projelerinin yapılması gerek-
mektedir. Bu konu ile ilgili eği-
timler verilmelidir. Geçmişte bu 
imalatlar için maliyet hesabı ya-
pılmadan,  projede not yazılarak 
bu imalatların yaptırıldığı görül-
mekte idi. Söz konusu imalatlar 
için, gerekli detaylar, notlar ve 
şartname, projesine eklenmeli 
ve bu imalatlar için maliyet he-
sabı yapılarak, keşif özetinde 
yer verilmelidir. 

 2012 yılında bürokrasinin azal-
tılmasına yönelik olarak yangın 
projelerinde itfaiye görüşünün 
alınması zorunluluğu kaldırıl-
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mıştır. Ancak bunun sonucunda 
binaların iskân izni alımı sıra-
sında itfaiye tarafından yapılan 
kontrollerde telafisi mümkün 
olmayan hatalar ile karşılaşıldığı 
görülmüştür. Yangın projelerin-
de yeniden itfaiye görüşünün 
alınması sağlanmalıdır. Ayrıca 
standart ve yönetmeliklerde 
belirtildiği gibi söndürme, ba-
sınçlandırma, duman tahliye 
sistemlerinin periyodik kontrol-
leri yapılmalıdır.

 Yapım işleri ihaleleri uygula-
ma yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile yerli malı olması 
zorunluluğu bulunan makina, 
malzeme ve ekipman için kamu 
ihale kurumu tarafından liste 
yayımlanmıştır. Kamuya yapılan 
proje ve eklerinde, bu listede 
belirtilen ürünler için özel fiyat 
oluşturulurken, yerli üretim ya-
pan firmaları, dışarıda tutacak 
şekilde birtakım sertifikalar is-
tenmemeli, yönlendirici tarifler 
yapılmamalıdır.

 Kamu proje ihalelerinde sadece 
ticaret odası kayıt belgesi isten-
diği, ancak mühendis mimarlar 
tarafından yapılan bu hizmet 
için mühendis ve mimarların 
kayıtlı olduğu ve sicillerinin tu-
tulduğu odalarından herhangi 
bir belge istenmediği görül-
mektedir. Uzmanlık ve sicil du-
rumu açısından, kamu proje 
ihalelerinde, sicil durum belge-
si, SMM büro tescil belgesi ve 
proje konusu ile ilgili uzmanlık 
belgeleri istenmesi gereklidir.

 Haksız rekabetin önlenmesi ve 
meslektaşlar arasında dayanış-
manın, bilgi ve deney iletişimi-
nin sağlanması için, Oda üyesi 
meslektaşlarımızın mesleki de-
netim kurallarına uygun şekilde 
hizmet üretmesi sağlanmalıdır.

 Mühendislik mimarlık şartna-
mesi kapsamında var olan PID 

(Proje ve İhale Dosyası Düzen-
lenmesi İçin Ücret) değerleri 
mevcut gelişmeler kapsamında 
enerji kimlik belgesi, yangın, 
sismik ve 3 boyutlu tasarım vb. 
ek tasarım hizmetlerini de kap-
sayacak biçimde güncellenme-
lidir.

 Yüksek Yapılar Yönetmeliği 
oluşturulması için çalışma yapıl-
malıdır.

 Tesisat Keşif özetleri ve teknik 
şartnameler için çalışma grubu 
oluşturulmalıdır.

6. Proje üreten üyelerimizin so-
runlarının tartışılarak çözüm 
önerilerinin üretileceği bir SMM 
Çalıştayı düzenlenmelidir.

7. Can güvenliğini tehdit eden 
tüm bacaların kullanımına son 
verilmesi için standart dışı ba-
calar denetim altına alınmalı, bu 
bacaların ıslah edilmesi ya da 
kullanımının yasaklanması sağ-
lanmalıdır. Bu konuda Bakan-
lıklar, meslek odaları ve sektör 
derneklerinin işbirliği ile gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Sektörel yayın kalitesini artır-
mak, yayın problemlerine or-
tak çözümler oluşturmak üzere 
Sektör Yayın Takip Koordinas-
yon Kurulu kurulmalıdır.

9. Geçerlilik Denetimi 
(Commissioning-KİK: Kontrol, 
İşletmeye Alma, Kabul) konu-
sunda yayın çalışması yapılma-
lıdır. 

10. Oda ve sektör bileşenlerinin di-
jitalleşme çalışmaları ortaklaştı-
rılmalıdır.

11. Jeotermal sahalarda sondaj ça-
lışmalarından başlamak üzere 
işletim sürecini kapsayacak bi-
çimde ÇED raporu hazırlanması 
zorunlu olmalıdır. ÇED raporu 
ilgili kurum ve kuruluşlarının 
onay süreci başlamadan hiçbir 
faaliyette bulunulmamalı, ça-
lışmalar başladığından itibaren 

tüm süreçler ÇED raporu doğ-
rultusunda denetlenmelidir.

12. Jeotermal enerji yatırımlarının 
tekniğine uygun olarak plan-
lanması, işletme faaliyetlerinin 
vahşi bir şekilde salt kâr odaklı 
gerçekleştirilmemesi, oluşan 
sorunları giderebilmek adına 
gereken tüm tedbirlerin alın-
ması ve tüm süreçlerin şeffaf 
olarak toplumla paylaşılması, 
gerek oluşan risklerin en aza in-
dirilmesi gerekse sürdürülebilir 
bir jeotermal üretim için vazge-
çilmez görülmelidir. Uygulama-
ları denetlemek üzere, tarafsız 
bir otorite (Jeotermal Enerji 
Enstitüsü vb.) kurulmalıdır.

13. Üniversitelerimizin jeotermal 
enerji alanında çalışan Ens-
titü, Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri vb. yöneticilerinin, 
jeotermal enerji endüstrisinin 
temsilcileriyle bir araya gelerek, 
sektörün gereksinim duyduğu 
bilimsel ve teknolojik çalışmalar 
için bir stratejik plan geliştirme-
si, hem jeotermal enerji bilim ve 
teknolojisinin Türkiye’de geliş-
mesi açısından hem de ilgili en-
düstrinin ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu çalışmaların yapılması 
açısından gereklidir.

14. Jeotermal enerji santralleri ile 
bütünleşik şekilde örtü altı ta-
rım işletmeleri kurulmalı, bu uy-
gulamaların yaygınlaştırılması 
desteklenmelidir.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Teskon+Sodex Fuarı`nın niteliği ve 
niceliğiyle çağdaş, demokratik, sana-
yileşen bir Türkiye yaratılması sürecine 
katkıda bulunacağı inancı ile yukarı-
daki istemlerimizin yaşama geçirilme-
sinin takipçisi olunacak ve 15. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı 
aynı anlayış ile ulusal ve uluslararası 
katılımı daha da artırılarak gerçekleş-
tirilecektir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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Aynı Saatte Teslimat
Same-Hour Air Delivery1 

Matternet

Raleigh, N.C.’ deki WakeMed’ in amiral gemisi hastane ve 
kampüsü dronların ilaç taşıma ve insani yardım amaçları 

geliştirilmesinde bir başlangıç niteliğinde olan UPS ve Mat-
ternet Inc., ortaklığı sayesinde ilaç numunesi teslimatında 
dronları düzenli şekilde kullanan ilk A.B.D. tesisi haline gel-
miştir.

Bu, Federal Havacılık Kurumunun bir drona sözleşmeye bağ-
lı teslimat sözleşmesi kapsamında rutin ticari teslimat izni 
verdiği ilk örnektir. 

FAA buy-in ise Matternet İsviçre’de tıbbi malzeme teslimatı 
için Swiss Post ile ekip oluşturduktan bir buçuk yıl sonra ha-
yata geçmiştir.



21

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr  

Matternet, haftada beş gün günde en 

az beş ila altı sefer olmak üzere labo-

ratuvar testi için medikal park ve ana 

hastane arasında kan numunelerini 

teslim etmek üzere M2 dronunu kul-

lanacaktır. 

M2 dronu, rüzgarsız koşullarda tek 

şarjla 30 dakika ve 12.5 mile kadar 5-lb 

faydalı yük taşıyabilmektedir. Dört 

elektrikli fırçasız motor drona güç 

üretmekte ve azami hızını 31q mph’a 

kadar çıkartabilmektedir. 18.6 mph 

uçuş seyir hızına ve azami 1.3 mil uçuş 

yüksekliğine sahiptir. 

Şirket, WakeMed kampüsü çevresine 

dronların parkı, şarj, otomatik paket 

alıp verme işlemleri için birkaç istas-

yon kurmuştur.     

Nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir-

lerde dronların kullanımı hava sahası 

yönetmeliklerinden dolayı birçok zor-

luğu da beraberinde getirmektedir. 

Matternet FAA dron inisiyatifi ile yasal 

onayını da almıştır – Dron uçuşları için 

yeni bir yasal hava sahası seviyesi or-

taya koyan – İnsansız Uçak Sistemlerin 

Entegrasyon Pilot Programı.   

FAA onayını almadan önce, firma 2017 

yılında posta sistemini yöneten kamu 

teşekkülü Swiss Federal Office for Civil 

Aviation and Swiss Post ile ortaklık 

kurmuştur. 

Kuruluşlar dronların yakındaki havaa-

lanı trafiği ve helikopter pistleri ile ça-

kışmamasını güvence altına almak için 

ortak çalışma yürütmüşlerdir.   

Lugano’ daki iki hastane arasında 

teslimat sürelerini 35 dakikadan beş 

dakikaya indiren Matternet’ i labora-

tuvar numunelerini teslim konusunda 

belgelendirdiler. Swiss Post 2018’ de 

hizmetlerini Bern ve Zürih’e kadar ge-

nişletti. 

Bu uçuşlar Swiss Post’un (ve Boeing’ in) 

Matternet’e yatırım yapmasını sağladı. 

Şirketin platform ve uçuş güvenliği 

başkanı Paolo Resmini yapmış olduğu 

açıklamada Matternet’e aynı zamanda 

FAA ile ortaklık için ihtiyaç duyacakları 

verileri de ilettiklerini kaydetti. 

Resmini: “İsviçre çok önceden dron 

yenilikleri konusunda lider ülke olmak 

istediklerini beyan etmiş bir ülkedir”. 

“Güvenlik konsepti oluşturma, fonk-

siyonel süreçler ve bu süreçleri uygu-

layabilecek bir organizasyon oluştu-

rabilmek için bu fırsatı değerlendirip 

düzenleyicilerle (İsviçreli) çalışmak is-

tiyoruz.   

Resmini sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 

sonrasında bu çerçeveyi Birleşik Dev-

letlere taşıyıp ve A.B.D. Düzenleyicilere 

dron alanında ne yapılması gerektiğini 

bildiğimizi gösterebiliriz.

CEO Andreas Raptopoulos Singularity 

Üniversitesinde öğrenci iken 2011 

yılında Matternet’ in temellerini 

attı. Raptopoulos dronların, tıbbi 

tesislerin birbirinden uzak, ulaştırma 

altyapısının sıklıkla zayıf ve saatinde 

sürekli ve hızlı şekilde işlediği 

gelişmekte olan ülkelerde tıbbi bir 

kolaylık sağlayabileceğine inanmıştı.   

Otomatik malzeme teslimat sistemi 

olarak Matternet’ in M1 dorunun ge-

liştirdi. 

İlk test uçuşu 2014 yılında Papua Yeni 

Gine’ de gerçekleştirildi. Sınır Tanıma-

yan Doktorlarla çalışan Matternet altı 

prototip drondan oluşan filosunu hiz-

mete aldı.   

O tarihten beri, Matternet dronları 

Haiti, Butan, Dominik Cumhuriyeti ve 

Malawi’de tıbbi malzeme teslimatları 

gerçekleştirdi.

Resmini, Matternet’ in ana odağının en 

fazla başarıyı yakaladığı ve topluma 

en çok faydayı sağlayabildiği medikal 

alan olduğunu söylemektedir. 

Resmini: “Şu anda tüm dikkatimizi me-

dikal alan kullanımı üzerine yoğunlaş-

tırdık”. “Dışarıdan bakarsanız, herhan-

gi bir yere çeşitli ebatlardaki fiziksel 

eşyaları taşıyabileceğimiz bir sistem 

oluşturmaya çalışıyoruz”.    

Statista.com’a göre 2025 yılı itibarı ile, 

ticari dron uygulamalarında dünya ça-

pında elde edilecek gelir 12 Milyar $’ a 

ulaşacak. Bu durum havacılık mühen-

disleri ve dron şirketlerine talebi yük-

seltecektir.  

Resmini: “Daha fazla faydalı yük taşıya-

bilmeleri için dronlarımızın boyutlarını 

artırmak kolaydır.” 

“Çözülmesi daha karışık olan problem-

ler ise bizim uçuş güvenliğini nasıl ko-

ordine edeceğimiz, federal yetkililerle 

nasıl çalışacağımız ve dronların hava-

da güvenli şekilde uçmasını nasıl gü-

vence altına alacağımızdır”.
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Robotic Dog Looks l ike a Mutt1 

BU ROBOT GERÇEK BİR 
KÖPEĞE BENZİYOR

STANFORD ÖĞRENCİLERİ 
4 AYAKLI KÖPEK İMAL 
ETTİLER VE AÇIK KAYNAK 
ADAPTASYONUNA UYGUN 
HALE GETİRDİLER

Stanford Doggo (Köpekçik), başkaları 
tarafından kullanılıp geliştirilmesi 
amacıyla bütün tasarımı internette 
paylaşılmış, Robot Bilimi Kulübü 
öğrencileri tarafından düşük bütçe ile 
inşa edilmiş dört ayaklı bir robottur. 

Stanford Üniversitesi
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Koşar, zıplar- ve senin olabilir. Stan-
ford Üniversitresi Robot Bilimi Ku-

lübü öğrencileri, ortalama bir beagle 
boyutlarından olan 4 ayaklı bir robot 
geliştirip inşa etti ve o’na “Stanford 
Doggo” adını verdi.

Bu 4 ayaklı köpek hazır malzemeler ile 
sıfırdan inşa edildi ve koşuyor, dans 
ediyor ve hatta, çağırdığında geliyor. 
Doggo’yu o kadar sevdiler ki; kendisi 
inşa etmek ya da modelini geliştirmek 
isteyenler için tasarımı halka sundular. 
Kulüp, bütün çalışmalarının incelene-
bilir olduğu açık-kaynaklı bir bağlantı 
adresi yarattı. Nathan Kau, Makine Mü-
hendisliği öğrencisi ve projenin takım 
lideri, bu fikrin, dronları tamir eder-
ken ve araştırma için kullanılan diğer 
4 ayaklı robotlara göz atarken ortaya 
çıktığını söyledi. Fakat, bu modelleri 
inşa etmek, yüzlerce, hatta binlerce 
Amerikan Doları bedelindeydi ve Kau, 
daha düşük maliyetli bir sürümünü 
inşa etme peşindeydi.    

Robot Bilimleri Kulübünden finansal 
destek aldıktan sonra Kau ve diğer 
grup üyeleri, projeye olan kararlılığını 
artırdı ve 2 yıllık geliştirme sonucunda 
projeyi tamamladılar. Kau, On ya da 
yüz binlerce Amerikan Doları karşılı-
ğında, özelleştirilmiş parçalar ya da 
yazılımlar gerektiren robotlara kıyasla, 
kulübün “Extreme Mobility” Takımının, 
robotu üretmek için yaklaşık 3,000 
Amerikan Doları harcadığını hesap-
ladı. “Farklı kaynaklardan yararlan-
mak zordu” dedi. “Günümüzün en iyi 
robotu olmayabilir fakat inşa etmesi 
milyonlarca Amerikan Doları gerektir-
miyor”. 

Sıfırdan inşa etmek için kullanılabilir 
parçaları araştırmaları ve birleştirdik-

leri her parçayı, simülasyon olmadan 
test etmek zorunda idiler.

Farklı arazilerde manevra yapabilen 
final sürümünü inşa etmeden önce 
birçok prototip yapıldı. Bu eylem, dış 
güçleri algılayıp, her bacağın uygula-
yacağı gücü ve torku hesaplayan mo-
torlar kullanıldı.

Motorlar, robotun pozisyon dışı oldu-
ğunu tespit ettikten sonra saniyede 
8.000 kere yeniden hesaplayıp, asıl yay 
sistemi rolünü üstlenerek robotu uy-
gun pozisyona sokarlar. Robot, şaşırtı-
cı bir şekilde, 75 santimetre ile 1 metre 
arasında bir yüksekliğe, yazılımın yapı-
landırılma şekline göre zıplar. Öğrenci-
ler aynı zamanda, Doggo’ ya ters takla 
atmayı da öğrettiler; bir palet üzerinde 
test etme önlemiyle tabii. 

Takım üyeleri aynı zamanda, tasarım-
larını değiştirmek ya da geliştirmek is-
teyen herkese ulaşılabilir hale getirme 
taraftarı. “Bütün kaynaklarımız, açık 
kaynak topluluğundan geldi” diyor 
Kau. “Bu tarz bir topluluk oluşturmak 
istiyoruz. İnsanlar, temel plakadan, 
tam takım yazılımlara kadarına sahip 
olabilmeli. Farklı kaynaklardan bilgi 
edinmenin zor olduğunu biliyorum, 
bununla hepsi tek pakette.”

Bu fikir, robot inşa etmek için yeterli 
finansal desteğe sahip olmayan lise-
ler ve üniversiteleri hedef almaktadır. 
Takım, bütün CAD (Bilgisayar Destekli 
Tasarım) modelini internete yükle-
miş bulunmakta. Robotun tasarımı, 
Fusion360 adlı yazılımda yapıldı ve 
gereken bütün mekanik parçaların 
kaynaklarını içermektedir. Takım, açık-
lamalarına, her bacağı yönlendiren eş 
eksenli mekanizmanın en karmaşık 
ve kusursuzlaştırması en problematik 
mekanik bileşen olduğunu not etmiş-
lerdir.

Takım, Doggo ’nun benzer fakat daha 
büyük sürümü olan ve 6 kilograma 
kadar donanım taşıyabilen bir robot 
ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan 
sonra fikirlerini ileri boyutlara taşıma-
ya devam ediyorlar.

Her bacakta olan eş eksenli mekanizma, en 
karmaşık bileşendir.

Stanford Üniversitesinin 
YouTube hesabından ilgili 
videoyu izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/
watch?v=2E82o2pP9Jo
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Elektrikli Otoyol

Electric Highway1

Elektrikli, sürücüsüz araçlardaki devrim, yolculuk etme şeklimizi ve yolculuk manzaramızı değiştirmeye hazırlanıyor.
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Elektrikli ve sürücüsüz araçlar ha-
yatlarımızın düzenini ve ritmini 

değiştirecek. Makinelerin ve motorla-
rın bizi ileri itmesi için kullandığımız 
enerji çeşitleri ve yakıtlar, bu değişim 
hikayesiyle etrafımızı saran şeylerdir. 
Enerji uzmanı Michael Webber’in yak-
laşan kitabından alıntı yapacak olur-
sak, Webber, araçlarımızı çalıştırmak 
için petrol bazlı yakıtlardan elektrik 
enerjisine geçmenin ulaşımla alakalı 
karbon emisyonunu azaltıp, daha ses-
siz ve daha hızlı bir yol yaratacağını 
belirtiyor.

Keşfetme arzusu insanlığı tanımlayan 
durumlardan biridir. Ulaşım toplu-
mumuzu şekillendirir: hayatımızda 
önemli bir yer kaplayan günlük aktivi-
telerimiz boyunca nereden en uygun 
şekilde yolculuk edebiliriz? Sonra-
sında, araçlarımız değiştikçe mekan 
anlayışımız da değişiyor. Su kanal-
ları 1800’lerin başında, demiryolları 
1800’lerin sonundan yirminci yüzyılın 
ilk yarısına kadar ve otoyollar da yir-
minci yüzyılın ikinci yarısında bu deği-
şime sebep oldu.

Elektrikli ve sürücüsüz araçlar hayatla-
rımızın düzenini ve ritmini bir kez daha 
değiştirecek. Makinelerin ve motorla-
rın bizi ileri itmesi için kullandığımız 
enerji çeşitleri ve yakıtlar, bu değişim 
hikayesiyle etrafımızı saran şeylerdir.

Ulaşım elektrikli motorlarla sağlana-
bileceği gibi dıştan yanmalı(buhar) ya 
da içten yanmalı motorlarla da sağla-
nabilir. Bununla beraber, elektrikli araç 
fikri modern bir anlayış olarak görülü-
yor. Yüzyıldan fazla süredir etraftalar 
ve entellektüel kökleri daha da eskiye 
uzanıyor. Termodinamiğin öncüsü Ja-
mes Prescott Joule, ulaşımda elektrikli 
bir gelecek gördü.  Kendisi 1839 yılın-

da, ‘‘ Elektro-manyetizmanın makine-
leri çalıştırmada eninde sonunda bu-
harın yerini alacağından pek şüphem 
yok.’’ demiştir. Elektrikli özel araçlara 
geçiş uzun zamandır konuşulmakta-
dır.

Elektrikli motorlar özünde mekanik 
motorlardan farklı çalışır. Elektrikli 
motorlar doğaları gereği yekpare, ses-
siz ve hareketli parçaları daha az olan 
motorlardır. Düşük hızlarda bile tam 
tork sağlarken, mekanik motorlar en 
yüksek güç çıktılarını dakikada birkaç 
bin dönüşte verir.

Bu yüzden, mekanik motorların kar-
maşık şanzımanları ve kenet meka-
nizmaları vardır. Bunun sayesinde de 
sürücü, araba hareket etmezken ya da 
düşük hızlardayken bile çok fazla güç 
alabilir. Ne yazık ki, tüm bu hareketli 
parçalar, kayışlar ve krank milleri arıza-
lanmaya yatkın parçalardır ve mekanik 
araçların bakımını pahalı hale getirir.

Elektrikli araçlar, kolay arızalanan ha-
reketli parçalarının az olmasının ya-

nında, duman da üretmezler(egzoz 
boruları yoktur) ve daha sessizdirler. 
Elektrikli motorların nazik vızıltısı, da-
kikada binlerce patlama gerçekleşti-
ren yanmalı motorların sesinden daha 
yumuşaktır ki bu motorların şehir 
gürültüsü talimatlarına uymaları için 
susturucu parçalarla sarmalanmaları 
gerekir.

Elektrikli raylara ya da üstlerinden ge-
çen kablolara sürekli bağlı olmayan 
ulaşım sistemlerinin enerji kaynakları-
nı yanlarında taşımaları gerekir. Böyle 
araçlar yerleşik bir depolama cihazına 
ya da bir güç ünitesine ihtiyaç duyar. 
Geleneksel arabalarda yakıt depo-
su ve içten yanmalı motor, elektrikli 
araçlarda ise batarya (akü) ve motor 
bu ihtiyacı karşılamak için vardır. Hib-
rit (karma) araçlarda iki farklı motorla 
uyumlu birer tane yakıt deposu ve ba-
tarya vardır. Hibrit araçların gelenek-
sel araçlardan daha pahalı olmasının 
sebeplerinden biri bu durumdur. Bu 
yaklaşımdaki zorluklardan biri batar-
yaların, benzine kıyasla pahalı, ağır 

Bir şarj istasyonunda gösterilen Sleek Teslas, bir sonraki büyük şey olabilir, ancak 
Thomas A. Edison 1917 yılında elektrikli bir araca sahipti.

Tesla ve Thomas Edison Milli Tarih Parkı
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ve hantal olmasıdır. Benzin deposu 
içinde yüksek miktarda enerji barındı-
ran basit bir yapıdır. Bir depo benzinle 
500 mil civarı bir yol katetmek modern 
araçlar için oldukça sıradan bir durum-
dur, buna karşın elektrikli bir arabanın 
200 mil veya daha fazla bir yol alabil-
mesi için önemli teknik gelişmeler ge-
rekir.

Modern yük trenleri dizel-elektrik 
trenlerdir. Bir treni aynı mesafeye ka-
dar çekebilecek kapasitede bir batar-
yadan çok daha sıkı ve derli toplu bir 
dizel motorunu yerleşik olarak taşırlar. 
Bu dizel motorun yegane amacı, tre-
nin tekerleklerini döndüren elektrikli 
motora enerji sağlayan jeneratörü 
çalıştırmaktır. Bu şekilde bu trenler 
dizelin enerji depolama avantajlarıyla, 
elektrikli motorların kolay kontrol edi-

lebilirlik ve yüksek tork avantajlarını 
birleştirirler. Avrupa ve Asya’daki tren-
ler yüksek oranda elektriklidir ve çok 
daha hızlıdır.

Zaten ağır olan (bu yüzden batarya-
nın ek ağırlığı zorluk çıkarmayacaktır.) 
ve gece eve dönerken hep aynı rotayı 
kullanan otobüsler ve çöp kamyonları 
için elektrik gayet uygun bir kaynaktır. 
Çünkü, insanlar uyurken bataryalar 
şarj olabilir. Aslında, Londra Elektrik-
li Otobüs Şirketi 1907 yılında yirmi 
elektrikli otobüsten oluşan bir filo kur-
muştur ve şirket finansal düzensizlik-
ler sebebiyle kapanana kadar, bu filo 
uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışmıştır.

Bir yüzyıldan biraz fazla bir süre son-
ra elektrikli otobüsler geri dönüşlerini 
gerçekleştiriyor: Çin’deki şehirler hava 

kirliliğini azaltmak için filolarının tama-
mını elektrikli otobüslerle değiştiriyor.

Özel otomobiller için de benzer bir eği-
lim çok yakın. Paris gibi bazı şehirler, 
egzoz borularından yayılan hava kir-
liliği konusundaki endişeler sebebiy-
le dizel motorları yasaklıyor. Norveç, 
elektrikli arabaları desteklemek için 
tüketicilere aşırı özendirme tedbirleri 
sunuyor. Bunlara paralel olarak, seri 
ivmelenmeleri ve sessiz çalışmalarıyla 
elektirkli arabalar tüketicilerin ilgisini 
çekiyor. Birbirine yakınlaşan bu etken-
ler sonucunda elektrikli araba sahiple-
nilmesi katlanarak artıyor. Bu eğilimin 
tüm ekonomiyi kapsayan etkileri var, 
çünkü elektrikli güç aktarma organla-
rı yanmaya dayalı sistemlerinkinden 
daha verimlidir. 

Volvo FL Elektrik, otomobil üreticisinin ilk tamamen elektrikli aracıdır. Kamyon, kentsel nakliye teslimatları yapması için planlanmıştır. Yüzyıl 
önce, Detroit Elektrik, gazete dağıtmak için kullanılan, görseldekine benzer bataryayla çalışan bir kamyon üretti.

Volvo ve Kuzeybatı Üniversitesi Kütüphanesi
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Yüksek hız anlayışları, sanatçının yorumunda görülen VicHyper gibi şehirlerarası elektrikli trenler (görsel), New York’taki ve başka 
yerlerdeki elektrikli metrolarla beraber daha erken bir tarihe çekildi.

VicHyper ve New York Ulaşım Müzesi

Daha fazla temizlenmek

Ulaşım, Birleşik Devletler’in toplam 
enerji tüketiminin yüzde 29’unu oluş-
turması sebebiyle ana enerji kullanıcı-
larından biridir. Yüzde 25 verimlilikle 
çalışan içten yanmalı motorların için-
de çoğunlukla petrol ürünleri yakılarak 
sağlanır. Bu da arabanın yakıt deposu 
içindeki 12 galon yakıttan dokuzunun 
boşa gittiği(ısı olarak atmosfere atılır) 
ve sadece üç galonunun itme için kul-
lanıldığı anlamına gelir.

Eğer, her yıl 3 trilyon mil yol kateden 
ve yüzde 25 verimlilikle çalışan içten 
yanmalı motorları kullanan hafif hiz-

met kamyonları ve arabalarını, yüzde 
70 verimliliğe sahip elektrikli araçlar-
la değiştirirsek, ekonominin toplam 
enerji verimliliği önemli ölçüde artıp, 
emisyonlar dramatik biçimde azala-
caktır. Ayrıca, bu araçları şarj edecek 
elektiriği elde etmek için sadece rüz-
gar enerjisi, güneş enerjisi ve nükleer 
enerji kullanılırsa 6 milyar tona yakın 
yıllık karbondioksit emisyonundan 
kaçınmış oluruz. Yani, elektrikli ulaşım, 
sadece daha sessiz ve daha hızlı bir ça-
lıştırmaya giden yol değil, aynı zaman-
da daha temiz ve daha verimlidir.

Bu noktayı biraz daha açmak gerekir-
se, doğal gaz, rüzgar ve güneş, enerji 

sektöründe kömürün yerini aldıkça 
elektrikli araçlar daha da temiz olacak-
ken, aşınmalardan ve yırtılmalardan 
sistemleri yıpranan yanmalı motorlar 
zaman geçtikçe daha fazla kirlilik yara-
tacaklardır.

Elektrikli ulaşım toplu taşımada bir kri-
tik yeniliği daha mümkün kıldı: yaygın 
metro ağı. Londra Yeraltı Sisteminin ilk 
kısmı, yaktığı yakıttan zehirli dumanlar 
üreten buharlı lokomotiflerle çalıştırıl-
dığı zaman, dumansız elektrikli trenle-
rin, yetersiz havalandırılabilen tüneller 
için daha iyi bir seçim olacağı anlaşıldı. 
Elektriklendirmeyle beraber, 1800’le-
rin sonlarından 1900’lerin başlarına 



28

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

kadar metro ağları çoğaldı. Metrolar 
şehirleri dönüştürdü, çünkü milyon-
larca insanın yerin üstünde değerli 
gayrimenkuller ve tarım arazileri satın 
almadan topluca hareket etmelerini 
mümkün kıldı. Bir gözlemci, metro-
nun, birçok farklı ırka ve geçmişe sa-
hip, zengin veya fakir insanı bir araya 
getirerek New York’u şimdiki haline 
getirdiğini belirtiyor. Sıkılaşma toplu 
taşıma için bir gereklilik haline geldi 
ve bu da daha fazla sıkılaşmayı müm-
kün kıldı.

Diğer ulaşım sistemleriyle karşılaştırıl-
dığında metro farklı türde bir canavar. 
Genel olarak konuşacak olursak, in-
sanlar, gürültülü, kirlilik üreten ve tra-
fik sıkışıklığına sebep olan havaalanla-
rının yakınlarında yaşamak istemezler. 
Ama, insanlar metro istasyonları ya-
kınlarında yaşamayı severler, çünkü 
gürültü ve zehirli gazlar gözden uzak 
olunca gönülden de uzak olurlar ve bu 
istasyonlar insanlara şehir içinde hare-
ket edebilmek için büyük bir rahatlık 
sunar. Bunlar, insanlarla makinelerin 
eşgüdümlü hareketleriyle çok büyük 

Tam sürücüsüz arabaların ilk uygulamalarının, insan şoförlerin yerini alacak olan robot şoförlerin kullanıldığı taksi hizmetinde olması bekleniyor.

Getty Images ve Waymo

bir yeraltı balesine dönüşen toplu ta-
şımanın elektrikli hale gelmesinin so-
nucudur.

Metro bir yüzyılı aşan bir tarihe ulaş-
masına rağmen insanları ve ticari mal-
ları yeraltında yüksek hızda taşımayla 
alakalı diğer görüşlerin öncüsüdür. 
Ülkenin en eski ve en seçkin beyin ta-
kımı olan RAND Şirketi’nde 2004-2006 
yılları arasında çalışma fırsatım olmuş-
tu. RAND eskiden olduğu gibi, bugün 
de birçok iyi fikrin geliştirildiği özel bir 
yerdir. RAND çalışanları iletişim uydu-
larını, sağlık sigortası ödemelerini ve 
Star Trek’teki Enterprise uzay gemisin-
deki kontrol güvertesini düşünmüş ve 
tasarlamışlardır. Zaman zaman eski ra-
porlarının sayfalarını karıştırırım, çün-
kü bulduğum mücevher değerindeki 
fikirler beni her zaman hayrete düşür-
müştür.

Özellikle, 1972 yılından ‘‘Çok Yüksek 
Hızlı Toplu Taşıma Sistemi’’ isimli çığır 
açan rapor çok ileri görüşlüydü. Bu 
raporda, yüksek hızlı, düşük kirlilik-
li, hava ulaşımına alternatif, tünelleri 
kullanan, çok güçlü hava basınçlı ci-

hazlarla çalışan bir sistem hakkında 
görüşler düzenlenmişti. Başlangıçta, 
enerji tasarrufu sağlamasının yanın-
da, yer üstündeki hava durumuyla 
alakalı sorunlardan kaçınan bir sistem 
fikrinden ilham alındı. Arabanızla ban-
ka veznedarı arasında, tüpler içinde 
havayla itilip çekilen, paranızla yüklü 
konteynırları kullanan arabaya servis 
bankaları ya da kendi kulvarlarında 
hareket edip aynı işi yapan kobay fa-
releri bir hayal edin. RAND raporunda 
sunulan anlayış buydu. Bu fikir aynı 
zamanda, Elon Musk tarafından Hızyu-
varı adıyla ortaya atılan esas fikrin ata-
sıdır. Bu, güneşin altında yeni bir fikir 
yokmuş gibi bir fikir.

Yollardaki Robotlar

Elektrikli araçlara dönüş ve otomobil 
mülkiyetinden sürücüsüz araçlarla 
yolculuk paylaşmaya geçiş, diğer yol-
cuların nereye gittiği bilgisinin kullanı-
larak akıllıca kontrol edilmesiyle trafik 
sıkışıklığını azaltabilir. Ayrıca, arabalar 
daha da küçülebilir. Birçoğumuz na-
diren ihtiyacımız olmasına rağmen 
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4-5 kişilik arabalar edinip, çoğunlukla 
yalnız yolculuk ediyoruz. Araçlar, sade-
ce birkaç kişi taşıyacak şekilde (böyle-
likle daha küçük olabilirler), işe gidip 
gelebilmemiz için noktadan noktaya 
hareket hizmetiyle, belli bir amaç için 
uygun hale getirilebilir.

Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde ya-
pılan son araştırma gösteriyor ki, özel 
araca sahip olmanın tüm yaşam dön-
güsündeki masrafları (sigorta mas-
rafı, evinizdeki garaj için ödediğiniz 
vergiler, işte park etmek için yaptığı-
mız ödemeler, bakım masrafları, yakıt 
ücretleri ve sürmekle harcadığımız 
zamanda kaybettiğimiz üretkenlik) 
düşünüldüğünde, 2017’deki standart 
koşulları kullanan nüfusun dörtte biri 
için hareket hizmeti en ekonomik se-
çenektir. Hareket hizmeti ücretleri 
düştüğü taktirde, nüfusun daha büyük 
bir bölümü için en ekonomik seçenek 
haline gelecektir. Banliyölerde yaşa-
yan çalışanlar da hareket hizmetinden 
yararlanacaktır. İşe gidip gelenler za-
manlarını araba kullanarak harcamak 
yerine, dinlenebilir, elektronik postala-
rını okuyabilir, telefon konuşmaları ya-
pabilir ya da diğer işlerini yürütebilir. 
Bu iş ekonomik bir değer yaratabilir ve 
çalışanların çalışma saatlerini azaltabi-
lir. Böylece, çalışanlar akşam yemeği 
için daha erken bir saatte evde olabilir.

Hareket hizmetlerinin ve sürücüsüz 
arabaların yükselişi, başlangıçta ara-
baların yaptığı kadar dönüştürücü ola-
bilir. Şu senaryoyu bir hayal edin: Ha-
zır olduğumuz anda bizi kapımızdan 
alan, işe veya markete bırakan, akıcı 

bir trafiğe sahip yollarda arabayı kulla-
nan, park yeri bulma zorluğundan ve 
zaman kaybından bizi kurtaran özel 
bir şoförümüz var. Yolda kazaya sebep 
olma korkusu olmadan okuyabiliriz, 
mesajlaşabiliriz, düşünebiliriz, uyuya-
biliriz ve telefonla konuşabiliriz.

Bu sürücüsüz araçlar birçok yolla ener-
ji tasarrufu yapacaktır. Robot sürücüler 
en iyi sürüş tekniklerini kullanacak şe-
kilde programlanacaktır. Ayaklara ve 
kötü alışkanlıklara yol göstermeyecek-
tir. Arabalara ve onları çevreleyen alt-
yapıya daha bilgi yerleştirdikçe, trafik 
rahatça akacaktır, sıkışıklık, dumanlı 
hava ve enerji tüketimi azalacaktır. 
Birbiriyle bağlantılı takım halindeki 
arabalar trafik lambalarını işe yaramaz 
hale getirecektir. Bunun yerine, ara-
balar dörtyol ağızlarında, kavşaklarda 
ve geçitlerde birbirlerinin etrafından 
dolanacaklardır. Güvenlik artacak-
tır, çünkü her araba diğerinin nereye 
doğru hareket ettiğini otomatik olarak 
bilecektir. Bu da tıpkı uçakların gök-
yüzünde yaptığı gibi çarpışma riskini 
azaltacaktır.

Ayrıca, arabalar yolcuların ihtiyaçlarına 
göre daha iyi eşleştirileceği için, sade-
ce nadir haftasonlarında bir anlam ifa-
de eden, çok yakıt tüketen arazi araç-
larında yalnız başına işe gidip gelenler 
olmayacaktır. Aracınızın arkasına bir 
tekne bağlayıp çekmek istediğiniz za-
manlarda robot tarafından sürülen bir 
kamyonet ayarlayabileceksiniz. Böyle 
nadir durumlar dışında daha küçük 
yolcu arabaları öncelikli araç tercihi 
olacaktır.

Araçların maliyetleri hareket hizmeti 
şirketi üzerinden paylaşılacak, sahip 
olma maliyetleri seyahat edilen mil 
başına hesaplanacak. Zamanın yüzde 
4’ünde kullandığımız 30,000 dolarlık 
bir arabanın yüzde 100’ünü ödemek 
yerine, hepimiz daha pahalı bir ara-
ba için ödeme yapacağız. Ama, bunu 
sadece ihtiyaç duyduğumuz anlarda 
yapacağız ve bir araba birçok insanın 
ihtiyacını karşılayacak. Otomobil si-
gortası şirketleri, insanlar tarafından 
sürülen arabalar yerine robot şoför-
lerin kullandığı güvenliği yükseltilmiş 
araçlara muhtemelen daha düşük 
oranlar uygulayacaklar. Bu durum da 
gezintiye çıkmak için güzel bir Pazar 
teşviki yaratacak.

Araçları kendileri sürmeyi çok isteyen 
insanlar, yollarda oluşturdukları ek ris-
ki karşılamak için daha yüksek sigorta 
primleri ödeyecek. Ergen çocuklarının 
araba sürmesini çok isteyen ebeveyn-
ler daha da yüksek sigorta primleri 
ödeyecek. Bu teknolojiler ve piyasa 
sinyalleri bir kez aynı yöne işaret ede-
cek şekilde hizalandığında eğilimler 
kaçınılmaz olacaktır.

Eğer araba sürmeyi çok seviyorsanız 
ve ulaşım ihtiyaçlarımızı makinelere 
devrettiğimiz için toplumun bu çok 
önemli beceri setini kaybedeceği için 
endişeleniyorsanız, şunu düşünün: 
Zeki bir girişimci, geçmişi yeniden ya-
şarken eskimiş dökük arabaları tozlu 
bir çiftlikte dairesel bir pistte sürmek 
için bir fırsat sunacak. Ne de olsa, ço-
cuklarımıza at binmeyi öğretirken bi-
zim yaptığımız da bu.



30 İNOVASYON

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

1 Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - asliaydin815@gmail.com

Aslı Aydın1

Robotlar İşimizi Ele Geçirir mi? 

1. GİRİŞ

Günümüzün en çok tartışılan konularından birisi ma-
lum robotlar. Mal üretimi ve hizmetlerde insan emeği 
ile gerçekleşebilecek birçok işin artık robotlar tarafından 
gerçekleştirilebileceği ise günümüzde en fazla kaygı du-
yulan iddialardan bir tanesi. Akademiden iş yaşamına, 
devlet yönetimlerinden uluslararası örgütlere dek robot-
lara ilişkin öne çıkan soruların başında ‘insana ne olacağı’, 
‘hangi işlerde ve ne şekilde istihdam edilecekleri’, ‘eğer 
yeterli istihdam sağlanmayacaksa robotlar tarafından 
üretilecek malların nasıl satılacağı’ ve ‘şirketlerin nasıl kar 
elde edecekleri’ gibi önemli ve henüz yanıtlanmamış so-
rular geliyor. 

2. GÜNÜMÜZDE RAKAMLARLA ROBOTLAR 

International Federation of Robotics (IFR), endüstriyel 
robotları “üç veya daha fazla eksende programlanabilen 
otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı 
bir manipülatör” şeklinde tanımlıyor. Bu tanımlamadan 
yola çıkarak endüstriyel robotları mekanik yapılarına 
göre, mafsallı, silindirik, doğrusal (kartezyen ve portal 

dahil), paralel veya SCARA robotlar olarak sınıflandırıyor. 
UNCTAD ise daha yalın bir tanımlama ile robot veya Yapay 
Zeka tanımını şu şekilde yapıyor: Bilgisayarların ve maki-
nelerin insan eylemlerini taklit etmesini mümkün kılan 
tüm algoritmik teknikler. Bunlar, makinelerin rutin veya 
büro işleri yapmasını sağlayan yazılımlar; ameliyatlarda 
yardımcı olan robotlar; insanlarla işbirliği yapmak veya 
onların yerini almak için gelişmiş özelliklere sahip dijital 
olarak etkinleştirilmiş robotlar olarak sıralanabiliyor. Mal 
ve hizmet üretiminde geniş alanda kullanılabilen Yapay 
Zeka ve robot teknolojisi, kullanım yaygınlığı bakımından 
böylece 3D-yazılım, nesnelerin interneti ve blockchain 
gibi dijital teknolojilerden de bir adım farklılaşmış oluyor. 

Endüstriyel robotlar, özellikle 2010 yılından bu yana, ge-
lişmiş ve sanayileşmenin daha ileri aşamalarında yoğun-
laşmış birkaç gelişmekte olan ülkede yaygınlaşsalar da, 
dünya genelinde hızlı büyüyen bir gelişim yaşadılar. IFR 
verilerince 2012-2017 yılları arasında ortalama robot satış 
artışı %19 olarak gerçekleşirken, 2015-2017 döneminde 
yıllık ortalama artış yaklaşık 310.000 adede yükseldi. 2017 
yılında zirve yaparak dünya genelinde %30 bir artışa sa-
hip olan robot satışlarının hacmi 381.335 birime ulaşmış 
oldu. En fazla robot alımının gerçekleştiği sektörler ise 
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metal sektörü (%55) ve elektrik-elektronik sektörleri oldu 
(%33). Otomotiv sektöründe robot satışları %22 artarken, 
sektör, toplam robot arzının %22’sini tek başına üstle-
nir hale geldi. 2017'deki toplam küresel satış hacminin 
%73'ünü temsil eden beş büyük pazarı ise Çin, Japonya, 
Kore Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya 
oluşturuyor. 2013'ten beri, devam eden dinamik bir bü-
yümeyle Çin, bugün dünyanın en büyük robot pazarını 
oluşturuyor. 

3. SANAYİ DEVRİMİNDEN BU YANA MAKİNELER 

Makinelerin icadı insanlık tarihi kadar eski. Medeniyet-
lerin, kültürlerin ve buluşların hızlı bir şekilde farklı top-
lumlar arasında dolaşımını sağlayan tekerlekten, endüstri 
devriminin oluşmasına zemin hazırlayan buhar makinesi-
ne,  insanlık tarihi boyunca fikirlerin, tecrübelerinin, nesil-
ler boyu edinilen bilgi ve birikimin kayıt altına  alınmasına 
olanak veren matbaaya dek makineler, insanlık tarihinde 
önemli bir yer tutmakta.  İnsan bilgi ve becerisi, makineler 
sayesinde hızlı bir birikim sürecine girdikçe teknolojinin 
ilerleme hızı da bir o kadar artıyor. Bilgisayarların yaşa-
mımıza girişi, otomasyon teknolojilerindeki ilerlemeler 
ve en son olarak da dijital teknolojide gelinen son nokta, 
insan dehasının bitmek bilmeyen serüvenini ortaya koy-
makta. 

Ne var ki kapitalist üretim tarzı ve 1970’lerin sonundan 
başlayarak günümüze dek uzanan neoliberal sistem için-

de teknolojinin kullanımı ve ilerlemesine bakmak bizi ya-
nıltıcı sonuçlardan uzaklaştıracaktır. Kapitalizmin azalan 
kar prensibine karşı, kendini yeniden üretme amacına 
paralel olarak teknolojideki dönüm noktaları yahut sa-
nayi devrimleri olarak nitelendirilen dönemler, üretimin 
ve üretim ilişkilerinin yeniden tasarımında önemli bir 
mekanizma görevi üstlenir. Örneğin; üretim bandının 
hayata geçirilmesi, iktisatçıların sonsuz emek arzı olarak 
tanımladığı işgücü ordusunu yarattı. Sanayi, kırdan kente 
yoğun bir emek hareketine neden olurken aynı zamanda 
kendi talebini yaratmış oldu.  1960’lı yıllarda başlayan ve 
yarı iletkenlerin, ana bilgisayarların (1960’lı yıllar), kişisel 
bilgisayarların (1970 ve 80’li yıllar) ve internetin (1990’lı 
yıllar) yaygın biçimde kullanılmasını sağlayan üçüncü sa-
nayi devrimi ise çoğunlukla emeği tamamlayıcı yani üret-
kenliğini artıran nitelikte bir etkiyi ortaya koydu. 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği şüphesiz. 
Bu hız öyle bir boyutlara ulaşıyor ki, bu hızı Intel şirketi-
nin kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında bilgisa-
yar donanımında kullanılan transistor sayısının her iki 
yılda  bir ikiye katlanacağı şeklindeki istatistiki gözlemi 
ile ortaya koyuyor. Moore Yasası’nı hayatımıza yerleşti-
ren bu gözlem, nitekim son 40 yılın deneyimi sayesinde 
Moore’un haklılığını kanıtlayarak, işlem hızlarını 1 milyon 
katın üzerine çıkarmış,  endüstriler arasında bir inovasyon 
dalgası yaratmıştır. Fakat kapitalist sistemin içerisinden 
baktığımızda teknolojideki bu hızlı ilerlemenin, kendin-
den bir önceki döneme göre aynı etkiyi barındırdığını 

Bölgelere Göre Dünya Çapında Yıllık Tahmini Endüstriyel Robot Sevkiyatı
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söylemek güç. Amerikalı iktisatçı Robert Gordon, kapita-
lizmin yerleşmesi ve gelişiminde ilk iki sanayi devriminin 
etkisinin olduğunu, üçüncü sanayi devriminin ise hem 
insanların gündelik yaşamına hem de ekonomiye kat-
kı yapmada diğerlerine göre geride kaldığını ileri sürer. 
Gordon, bu tezini ileri sürerken ABD’deki verimlilik artış-
larını kıyaslamakta ve 1920-1970 arasındaki dönemde 
elektrik ve yanma motoru gibi iki önemli icat sayesinde 
verimliliğin ortalama yılda %3 arttığını gösterir. Gordon’a 
göre bu artış, ABD tarihindeki reel ücretlerde ve yaşam 
standartlarındaki en büyük sıçramayı temsil ediyor. İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra benzer bir sıçramanın Avrupa 
kıtasında yaşadığını da ekliyor. 1970 sonrasında ise geliş-
miş ülkelerin verimlilikte devamlı bir düşüş yaşamasını, 

Gordon, teknolojik yeniliklerin, icat yahut buluşların ilk iki 
sanayi devrimindeki kadar önemli olmaması ile açıklıyor. 

4. YAPAY ZEKA, ROBOTLAR HAYATIMIZDA NASIL YER 
ALACAK? 

Sürücüsüz araçlar, ameliyat eden doktor robotlar, savaş-
ta cephede yer tutacak asker robotlar, fabrikalardaki işçi 
robotlar… Öğrenebilme ve insanın tüm becerisini taklit 
etme yeteneğine sahip olan robotlar, ilk bakışta insan 
emeğini hemen hemen her işte taklit etme yeteneğine 
sahip gözüküyorlar. Elbette böyle bir dünya düşünüldü-
ğünde akla hemen peki insanlara ne olacak sorusu geli-
yor. Bu soruya iktisat camiasında verilen farklı yanıtlara 
kısaca değinelim. Öncelikle Frey ve Michael Carl Benedikt 
Osborne, ABD’deki 702 mesleği inceleyerek yüzde 47’sinin 
bilgisayarlaşma riskini taşıdığı sonucuna ulaşıyor.  OECD 
ise OECD ülkelerindeki işlerin %14’ünün otomasyon riski 
altında olduğunu, 21 ülkede bu riskin %40’a ulaştığını he-
saplıyor. Başını Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo’nun 
çektiği başka bir akım ise robot kullanımının yaygınlaş-
ması sonucu yok olmaya yüz tutacak bu işlerin yerine, 
yeni işlerin doğacağını (robot bakımı, robot psikoloğu 
gibi), insan emeğinin buralarda istihdam edileceğini ileri 
sürüyor. Bir başka yanıt ise, robotların yoğunluklu olarak 

Endüstri 1.0 

Sanayi devrimi başlar. Buhar 
ve su gücü ile imalatın 
mekanizasyonu gerçekleşir.

Endüstri 2.0 

Elektrik enerjisi kullanımı, 
seri üretim montaj hatları

Endüstri 3.0 

Otomasyon,  BT 
sistemleri ve robotik

Endüstri 4.0

Akıllı fabrikalar...Makine Öğrenimi 
ve Büyük Veri Analizi kullanan, 
özerk karar verebilme yeteneğine 
sahip siber fiziksel sistemler. 
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rutin işlerde çalışan düşük vasıflı emeği ikame edeceği, 
yüksek vasıflı emeğin görece daha az etkileneceği şeklin-
de veriliyor. 

Fakat yapılan tüm çalışmaların geneline bakıldığında 
dünya genelinde toplam çalışanlar arasında yüksek vasıflı 
çalışan oranı oldukça düşük olduğu için toplam istihdam 
ihtiyacının dolayısıyla toplam talep gereksiniminin büyü-
yeceği son tahlilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verimlilik 
artışlarına dayanarak robotlar sayesinde kar elde etmeyi 
bekleyen kapitalist sistem, talep yetersizliğine çarparak 
bu beklentiyi boşa çıkarmış oluyor.

Robotlardaki bu paradoksa, sistemin içinden çeşitli çö-
züm önerileri de gelmiyor değil. Talep eksikliğini karşı-
lamak için işsiz kalan yığınlara düzenli ‘vatandaşlık geliri’ 
verilmesi, robotların vergiye tabi tutulması gibi… Fakat 
bu çözümlerin çok ilgi gördüğünü söylemek mümkün 
değil. 

5. SONUÇ

Teknoloji en başından bu yana hayatımızı hem kolaylaştı-
rıcı hem de kısıtlayıcı bir etkiye sahip. Teknolojinin ilerle-
me hızı yükseldikçe karanlık ve aydınlık yönleri arasındaki 
çatışma güçleniyor. Bugün gelinen noktada öğrenen ve 
karar verebilen makineleri göz önüne aldığımızda, insan-
lar açısından riskli ve zor şartlar altında gerçekleştirilebi-
lecek işlerin yapılacak olması elbette vazgeçilmeyecek 
kadar büyük bir artı. Örneğin; Mars’a robotsuz gitmek 
mümkün olamayacaktı. Veya ileride madende çalışabile-
cek robotların olması, insan sağlığına zararlı tüm işlerin 
robotlara devredilmesi fikri iyi değil mi? 

Fakat diğer bir yandan içinde yaşadığımız kapitalist sis-
temin gerçeklerine bakmak gerekiyor. Krizler sistemi ola-
rak andığımız kapitalizmin bugün işgücü talebi giderek 
düşüyor. Tüm dünyada, en gelişmiş ülkeler dahil, işsizlik 
tırmanıyor. Talep sorunu gün geçtikçe büyürken, 1970 
sonrası can simidi olarak devreye sokulan finansallaşma 
mekanizması da sorun çözmek bir yana topuğa kurşun 
sıkıyor. Dolayısıyla bugün robotlar aynı beceride ve aynı 
hızda insan emeğinin üstlendiği görevleri yerine getire-
bilseler bile, sistem bu tam ikameye izin verecek gibi gö-
zükmüyor. 

Fakat tamamıyla vazgeçecek gibi de gözükmüyor. Bunun 
yerine bir ara formül arayışında olduğu açık. Kitlesel üre-
timin esnek üretim tarzı ile robotlar tarafından karşılan-
ması, geri kalan esnek, kısmi zamanlı, güvencesiz işlerde 
insan emeğine yer verilmesi, bu ara formüllerden sadece 
bir tanesi. Önümüzdeki süreçte buna benzer birçok eği-
lim göreceğimiz şimdiden belli.  
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Erdem Alıç1, Ahmet Kaya2

Asansör Montaj Elemanı Eğitim İhtiyacı

Asansör montajı yapan firmalarda eğitimli 
montör eksikliği önemli bir sorundur. Bu 

sorunu giderebilmek için birçok uygulama 
getirilmiştir. Buna rağmen halen asansör 

montajında yapılan hatalardan kaynaklanan 
sebeplerden dolayı birçok asansör 

kazasıyla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada; 
Kahramanmaraş ilinde karşılaşılan iki adet 
asansör kazasından yola çıkılarak, asansör 
firmalarında montör olarak çalışan işçilerin 
eğitim durumları ile kaliteli asansör montajı 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

1. GİRİŞ

Binalarda asansör kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Artan talebi karşılamak için de sürekli asansörler inşa 
edilmektedir. Bir asansörün üretiminden, son kullanıcıya 
teslimine kadar geçen süre fabrikada başlamakta ve inşa-
at sonlanmaktadır. O halde asansör üretim işini, imalat ve 
son montaj olarak iki ana bölüme ayırmak mümkündür. 
Asansörün son montajında çalışan ve asansörün devre-
ye alınmasını sağlayan işçiye de montör denir[7]. Asansör 
montörlerinin mesleki ve teknik yeterlilikleri asansörün 
kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Mon-
törlerin ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçilerin yap-
tığı asansör bakım ve onarımlarındaki yetersizliklerden 
ve birçok yanlış uygulamadan dolayı çok ciddi kazalar ve 
arızalar meydana gelmektedir.[8]

Montör olarak çalışmak isteyenler için bazı meslek lisele-
rinde ve “Elektromekanik Taşıyıcılar” adı altında program 
yer almaktadır[1]. Yine 2017 yılı verilerine göre sadece bir 
üniversitenin iki meslek yüksekokulunda  “Elektromeka-
nik Taşıyıcılar” adı altında önlisans proğramı yer almakta-
dır. Şekil 1’de bu programı seçen öğrenciler ile ilgili puan 
bilgileri yer almaktadır. Burada şunu da eklemek gerekir 
ki 2018 ÖSYM tercihlerinde bu program, tercih rehberin-
de yer almamıştır.
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İmal edilen mal, makine vb, tüm ürünler için geçerli bir 
ifade var. İmal ettiğiniz ürün “Dünyanın en kaliteli ve en 
ucuz malı” olsa bile “Üretim - montaj zinciri içerisindeki 
personelin (montörün) kalifiye olmadığında, mal tüke-
ticinin gözüne değersiz görünür” ifadesinden yola çıka-
rak da asansör montaj firmaları ve asansör kullanıcıları 
tarafından montörün eğitimli olmasının ne kadar elzem 
olduğu görülmektedir[3].  Bu bağlamda asansör sektö-
rünün meslek lisesi mezunlarından beklentileri de farklı 
bir çalışma ile ortaya konmuştur [1].  Yine bu çalışmanın 
içerisinde ders müfredatında yer alması önerilen konula-
ra ‘da yer verilmiştir[1]. Benzer bir şekilde Fatih C. BABA-
LIK yaptığı çalışmasında asansör sektöründe üniversite-
ler-meslek odaları ve sanayi iş birliğinden bahsetmiştir. 
Bu kurumların beraber çalışmasının ve iş birliği içerisinde 
sürekli eğitim modelini (yaşam boyu) benimsemeleri ge-
rektiğini ifade etmiştir. Onun görüşüne göre teknik ele-
manların eğitimi bir kereliğine alınan bir belge ile değil 
yaşam boyu olmalıdır. Bunun sağlanması içinde üniver-
siteler-meslek odaları ve asansör firmaları birlikte çalışma 
içerisinde olması kaçınılmaz olacaktır[4].

Asansörlerde kullanıcı güvenliği deyince; öncelikle ha-
latlar, kılavuz raylar, fren sistemleri, kumanda tertibatı 
ve kabin güvenlik kapıları akla gelir[5]. Bununla birlikte 
asansörün son montajı esnasında dikkat edilmesi gere-
ken birçok husus vardır. Bunlardan bazıları; cıvataların 
montaj yönlerinin doğru olması, halat klemenslerinin 
doğru monte edilmesi, pul, somun, rondela, akıllı vida 
vb. kullanılması gereken doğru yerde kullanılması, kay-
nak yapılması zorunlu kalınan yerlerde doğru kaynak ya-

pılması veya ray konsolları ve makine-motor montajının 
tamamen kaynakla yapılması durumunda kaynak işçiliği-
nin doğru yapılmasıdır. Bu huşular tamamen montörün 
bilgi, beceri ve dikkatinin bir sonucu olarak asansör de 
risk faktörü meydana getirmektedir. 

Asansörlerde koruyucu bakıma gelince, koruyucu bakım 
yine asansör firmasında çalışan montörler ya da bakımcı 
işçiler tarafından gerçekleştirilmekte ve bakım işi, işçi ta-
rafından gözle ve elle yapılmaktadır. Doğru yapılan koru-
yucu bakım asansörlerin emniyetli ve güvenilir çalışması 
için çok önem arz etmektedir[6].

Bu bildiri kapsamında yapılan çalışmada asansör firmala-
rında montör olarak çalışan işçilerin eğitim durumu Kah-
ramanmaraş ili özelinde ele alınmıştır. Firmalarda çalışan 
işçilerin mezun olduğu okullar, mesleki yeterlilikleri ve 
asansör firmalarının eğitimli personel ihtiyacı belirlen-
meye çalışılmıştır. Montörün eğitim durumunun, kaliteli 
asansör montajına ne gibi katkı sağlayacağı üzerinde 
durulmuştur. Kahramanmaraş ilinde 2018 yılı içerisinde 
yeni montajı tamamlanmış iki asansörde yaşanan kaza 
ve montörlerin eğitim durumunun bu kazalar ile ilişkisi 
araştırılmıştır. 

2. MATERYAL METOD

Bu çalışmada Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde yer 
alan asansör sektöründe çalışan montörlerin eğitim ih-
tiyacının belirlenmesi ve son montajı yapılan asansörde 
karşılaşılan arıza ve kazaların sebeplerini araştırmak için 

 
Şekil 1. Yüksek Öğretim Programı Atlası [2]
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anket çalışması yapılmıştır. Anket formu kapsamında 
asansör firmalarına çalışan personel sayısı, personelin 
eğitim durumu, montör sayısı, mesleki yeterlilik belgesi 
sahibi personel sayısı, son montajı yapılan asansörlerde 
karşılaşılan arızaların sebebi, son montajı yapılan asansör-
lerde karşılaşılan kazaların sebebi, lise ve üniversitelerde 
yer alan elektromekanik taşıyıcılar bölümünden haberle-
ri olup olmadıkları ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi bünyesinde elektromekanik taşıyıcılar programı 
açıldığı takdirde asansör montaj ve bakım personellerini 
eğitimlerini tamamlamak için üniversiteye gönderip gön-
dermeyecekleri gibi 16 adet soru yöneltilmiştir. Ankete 

katılan asansör montaj firmalarına anketteki sorulara ke-
sin ve net cevaplar verilmesi gerektiği ve verdikleri cevap-
ların herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği konusunda 
da bilgi verilmiştir. Bu asansör montaj firmalarının halen 
aktif olarak montaj yapmaya devam ediyor olmasına da 
dikkat gösterildi.

Bu çalışmanın dayanak noktası 2018 yılı içerisinde Kah-
ramanmaraş ili sınırları içerisinde gerçekleşen iki asansör 
kazasıdır. Bu her iki kazanın ortak noktası montajı yeni 
yapılmış olmasıdır. Şekil 2. ‘de yer alan makine dairesiz 
asansör kazasında son montajı yapılan asansör devreye 

Şekil 2. Kaza 1 Makine Dairesiz Asansör Kabin Üstü

Şekil 3. Birinci Kaza Makine Dairesiz Asansör Motor Yeri 
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alındıktan sadece 3-4 ay gibi kısa bir süre içerisinde kaza 
yapmıştır. Bu asansör 8 kişilik olarak yapılmış olup içeri-
sinde 3 kişi vardır. Bu asansör muayene kuruluşu (Makine 
Mühendisleri Odası) tarafından kontrol edilmiş ve yeşil 
etiket almıştır. Bir diğer kazaya gelince Şekil 5. ve 6.’da 
görüldüğü üzere makine daireli bir asansördür. Asansörü 
yaptıran müteahhit firma, asansörün muayene kuruluşu 
tarafından kontrolü yapıldıktan sonra teslim alacağını 
asansör montaj firmasına ifade etmiştir. Kahramanmaraş 
Makine mühendisleri odası çalışanları titizlikle kontrolle-

ri gerçekleştirirken bu kaza meydana gelmiştir. Yine bu 
asansörde 5 kişilik olarak yapılmış olup denetim esnasın 
üzerinde sadece iki kişi vardır. 

Birinci kaza makine dairesiz bir asansör de gerçekleş-
miştir. Bilindiği gibi makine dairesiz asansörlerde motor 
asansör kuyusunun içerisinde yer almaktadır. Şekil 3’te 
de görüldüğü gibi motor yerinden Kaza esnasında mon-
taj yerinden asansör kabininin üzerine düşen motor şekil 
4 ‘te görüldüğü gibi en üst kat kat kapısına çarpmış ve 
kat kapısına kullanılamayacak derecede hasar vermiştir. 

 
Şekil 4. Birinci Kaza Makine Dairesiz Asansör Kat Kapısı Durumu

 
Şekil 5. İkinci Kaza Makine Daireli Asansör Makine Motor Görünümü
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Şekil 6. İkinci Kaza Makine Daireli Asansör, Makine Motor Sehpası Görünümü

Hatta kat kapısının katta bulunan kasasını yerinden sök-
müştür. Kat kapsının altında ve yanında bulunan bağlantı 
noktaları kırılmıştır. 

İkinci kaza ani güvenlikli fren tertibatı çalışmasını kontrol 
etmek için düşük hızda gerçekleştirildiği esnada olmuş-
tur. Şekil 6’da da görüldüğü gibi makine-motor sehpası 
kaynak yerlerinden kopmuştur. Bununla birlikte makine-
motor sehpasına makineyi sabitlemeye yaraya cıvatala-
rında yerinde olmadığı görülmektedir. Şekil 5’ te yer alan 
görüntüde ise asansör halatlarının tahrik ve saptırma kas-
nağından da çıktığını göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan anket soruları (örneği) aşağıda ve-
rilmiştir. Bu anket; Kahramanmaraş’ta aktif olarak faaliyet 
gösteren 12 asansör firmasına uygulanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
18.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Tabloların üst kısmında yer alan soru başlıkları asansör 
montaj ve bakım yapan firmalara sorulmuş alınan cevap-
lar sonucunda oluşan grafikler burada paylaşılmıştır.

Tablo 1’de ankete katılan asansör montaj firmalarında ça-
lışan personel sayısını belirlemek amaçlanmıştır. Grafikte 
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Tablo 1. Asansör Firmasında Çalışan Personel Sayısı
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de görüldüğü üzere bu firmaların tamamı personel sayısı 
bakımından KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme-
ler) olarak değerlendirilmektedir. Burada çalışanların eği-
tim durumu ve eğitim ihtiyacı, kaliteli ve problemsiz bir 
asansörün yapılabilmesi için önemli bir parametre olarak 
değerlendirilmektedir.

Tablo 2’de asansör montaj firmalarında, montaj ve bakım 
işinde çalışan personel sayısı görülmektedir. Tablo 1 ve 2 
kıyaslandığında bu firmalarda idari işleri yapmak için çalı-
şan personelinde oldukça çok olduğu görülmektedir. Bu-
rada muhasebecisinden mühendisine kadar birçok farklı 
iş yapılmaktadır. Bu bildiri kapsamında üzerinde durulan 
konu ise montör diye adlandırılan asansör montaj ve ba-
kım işçisidir. Burada şunu da eklemek gerekir ki bu sek-
törde doğrudan veya dolaylı olarak çalışan herkes ortaya 
çıkan ürünün kalitesini etkilemektedir.

Tablo 3’e ilk bakışta anket yapılan bu firmaların hemen, 
hemen hepsinde meslek lisesi mezunu çalışan olduğu 
görülmektedir. Buna rağmen tablo 3, tablo 1 ile karşılaştı-
rıldığın da meslek lisesi mezunu çalışan sayısı toplam ça-
lışan sayısına göre yetersiz olduğunu da göstermektedir. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi bu firmaların tamamında asan-
sör mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan bulunmakta-
dır. Yine Tablo 1 ve 2 ile kıyaslandığında mesleki yeterlilik 
belgesine sahip personelin sayısının da yetersiz olduğu 
görülmektedir. Asansör firmalarında çalışanların mesleki 
yeterlilik belgesi varlığı göz önüne alındığında dikkat çe-
kici bir soru akla gelmektedir. Asansör montaj elemanları-
nın birçoğunda mesleki yeterlilik belgesi var ise materyal 
ve metod kısmında bahsedilen “her iki kaza neden mey-
dana geldi?” sorusu dikkat çekmektedir.

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan arızaların 
sebeplerini araştırdığımız Tablo 5’te müteahhidin ucuz 
asansör istemesi birçok firma tarafından desteklenmiştir. 
Bu hususta sunu gösteriyor ki ucuz asansör talebi arıza 
sayısında artış olarak geri dönebilir.  Grafik incelendiğin-
de kısmi bir etken de asansör montajında çalışan perso-
nelin yetersizliği gözükmektedir. 

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan arızaların 
sebebi ile kazaların sebebi arasındaki ilişki Pearson kore-
lasyon analizi ile araştırıldığında aşağıdaki gibi bulgular 
ortaya çıkmaktadır.

-  Montaj’da çalışan personelin yetersizliği (arıza) ve fir-
manızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (kaza) ara-
sında (r=,633, p<0.05) pozitif yönlü yüksek şiddette,

-  Firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (arıza) 
ve üretici firma (kalitesiz mal) (kaza) arasında (r=-,658, 
p<0.05) negatif yönlü yüksek şiddette,

-  Firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (arıza) 
ve firmanızda çalışan mühendislerin bilgisizliği (kaza) 
arasında (r=,857, p<0.01) pozitif yönlü çok yüksek şid-
dette anlamlı korelasyon tespit edilmiştir.
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Pearson korelasyon analizinde, korelasyon katsayısı ne-
gatif değerde ise iki değişken arasında zıt ilişki olur, yani 
“değişkenlerden biri artarken diğeri azalmaktadır” şek-
linde ifade edilir. Diğer durumda ise korelasyon katsayısı 
pozitif ise “değişkenlerden biri artarken diğeri de artmak-
tadır” şeklinde yorumu yapılır [9].

Son montajı yapılan asansörlerde karşılaşılan kazaların 
sebeplerini araştırdığımız Tablo 6’da ise Tablo 5’e benzer 
bir sonuç ortaya çıkmakta ve müteahhidin ucuz asansör 
talebi, firmalar tarafından son montajı yapılmış asansör-
de yaşanan kazalarda önemli bir etken olarak görülmek-
tedir. 

Elektromekanik taşıyıcılar programının asansör sektö-
ründe iş yapan firmalar tarafından dahi çok fazla bilin-

mediği anket sonucuna yansımıştır. Tablo 7’de görüldü-
ğü gibi ankete katılan firmaların birçoğu bu programdan 
habersizdir. Buna rağmen Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi bünyesinde “Elektromekanik Taşıyıcılar” adı 
altında bir program açılmasını olumlu karşılamışlar ve 
programın açılmasını istemişlerdir. Tablo 8’de ankete ka-
tılan tüm firmaların bakış açısı gösterilmiştir.  Tablo 9’da 
ise bakıldığında açılabilecek “Elektromekanik Taşıyıcılar” 
programına, asansör firmalarının nerdeyse tamamının 
montaj ve bakım personelini eğitimini tamamlaması 
için göndereceği ortaya çıkmaktadır. Bu durum asan-
sör montaj firmalarının da çalışanların eğitimine ihtiyaç 
duyduklarının bir göstergesi olmaktadır. Ayrıca firmala-
rın montör olarak çalışanların eğitimlerini sorguladıkla-
rını da göstermektedir. 
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4. SONUÇ

Bu çalışmada asansör montajı yapan firmalarda montör 
olarak çalışan personeline eğitim ihtiyacı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bunun için Kahramanmaraş ili sınırları içere-
sinde aktif çalışan asansör montaj firmaları ile anket yapıl-
mıştır. Yapılan çalışma sonucunda;

-  Montör olarak çalışanların eğitim ihtiyacı olduğu gö-
rülmüştür. 

-  Birçok Asansör montaj firmasının Elektromekanik ta-
şıyıcılar programından haberdar olmadığı da belirlen-
miştir. 

-  Bu firmalar bünyelerinde her ne kadar meslek yükse-
kokulu mezunu veya mesleki yeterlilik belgesi sahi-
bi işçi çalıştırsalar dahi bu Elektromekanik taşıyıcılar 
programından haberdar olmamaları, montörlerin eği-
tim eksikliğinin olduğunu göstermektedir.  

- Asansör montaj firmalarından da montörlerin eğitimi 
hususunda beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. 

- Asansör montörlerinin eğitime devam etmeleri kalite-
li asansör montajının temel etmenlerinden biri oldu-
ğunun farkında olunduğu görülmüştür. 

- Asansör sektöründe montör olarak çalışanların eğiti-
mi meslek lisesinde başlamalı ve meslek yüksek oku-
lunda devam etmeleri gerekliliği görülmüştür. 

-  Meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına daha faz-
la içerisinde asansörün anlatıldığı programlar açılması 
gerektiği belirlenmiştir. 

-  Elektromekanik Taşıyıcılar program adının daha anla-
şılır olması için “Asansör Sistemleri” olarak değiştiril-
mesinin daha uygun olacağı belirlenmiştir. 

-  Asansör arıza ve kazalarında montör etmenini en aza 
indirmek için montörlerin hayat boyu eğitime devam 
etmesi gerekliliği belirlenmiştir.
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Erdinç Tezcan

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sorunlarımız 
Neden Çözülmüyor?

GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliğinde durumumuza bakıldığında; 
istenilen hedefin yakalanmadığı görülmektedir. Yeni 
mevzuata, yetiştirilen iş güvenliği uzmanlarına, açılan 
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)’lere rağmen çalışan-
larımızı işyerlerindeki tehlikelerden koruyamadığımızı 
yaşanan iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısına 
baktığımızda görebiliriz.

2003 yılında  yayınlanan  4857  sayılı iş kanunu sonrası,  
iş sağlığı ve güvenliğine özel  kanun olarak yayınlanan 
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu   uygulanmaya başlandı. 15 Ağustos 2009 tarih-
li “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik“ kapsamında 
bahsedilen  ortak sağlık ve güvenlik birimleri, 27 Kasım 
2010  tarihli  “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme-
liği”  ve 6331  sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu sonrası 
29.12.2012 (Resmi Gazete Sayısı: 28512) de yayınlanan “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” ile  kanuna 
istinaden  bir kez daha düzenlenmiş  ve  halen  işlerliğini  
korumaktadır. 6331 sayılı kanun,   yayınlanan yönetmelik-
ler, kurulan OSGB'ler ve eğitim kurumları ile İSG (İş sağlığı 
ve güvenliği) organizasyonunda yeni yapılanmalar yo-
ğun bir şekilde hayatımıza girdi. 

29.12.2012 ‘de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metleri Yönetmeliği” yönetmeliğingöre iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve 
personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu 
kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen 
müesseseler olarak tanımlanan OSGB’lerle işyerlerinde 
alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım 
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi amaçlanmıştır. İşverenin yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmayan bu yapılanma, yönetmeliğin 
çıkması ile İSG hayatımızda önemli bir yer almış ve hızlı 
bir şekilde pek çok OSGB  kurulmuş ve  sektöre hizmet 
vermeye başlamışlardır. Öte yandan  İSG uzmanlığı  eği-
timleri önceleri  Bakanlık  tarafından yürütülürken “ İş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık persone-
linin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet 
gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler” olarak 
29.12.2012 tarihli “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yet-
ki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında” yönetmeliğinde  
tanımlanan  yetkilendirilmiş eğitim kurumları kurulmuş 
ve  pek çok iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi eğitilerek 
belgelendirilmiştir. Halen 76  eğitim kurumu (20.7.2019 
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Grafik1. 2012-2017 Yılları Arasındaki İş Kazaları (2012-2017 Yılları SGK ve TÜİK İstatistiklerine Göre Hazırlanmıştır.)

Tablo 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan Profesyonellerin Sayısı (20.7.2019 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İSG Katip Bilgileri)

Tablo1. İSG Personel Rakamları (20.7.2019 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Katip Bilgileri)

itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Katip 
Bilgileri) çalışmalarına devam ederken   ilk  günlerde  bu  
sayının  daha yüksek olduğunu ve zaman içinde arz talep  
dengesi sonucu  bugünkü değere ulaştığımızı da değer-
lendirmemiz  gerekir.

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAYILAR NE 
SÖYLÜYOR

İş sağlığı ve güvenliğinde taraflarla ilgili mevcut 
istatistiklere bakıldığında:

İSG Uzm. A Sınıfı İSG Uzm. B Sınıfı İSG Uzm. C Sınıfı İSG 
Uzm.

İşyeri Hekimi OSGB

2012 Haziran 8.665 8.446 195

Temmuz 2019 111.042 17.691 15.535 77.816 34.044

2325

Artış oranı %1180 %300 %1040
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Grafik 3. 2012-2017 Yılları Arasında İşyerlerinde Çalışan Sayılarına Göre  İş Kazaları (2012-2017 Yılları SGK ve TÜİK 
İstatistiklerine Göre Hazırlanmıştır.)
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İSG konusunda çalışan profesyonellerin ve OSGB’lerin 
sayılarına bakıldığında  sayıların 3 -11 kat  arttığı görül-
mektedir. Bu rakamlara bakarak ülkemizde iş sağlığı ve 
güvenliğinde ciddi bir iyileşme beklenmesi kaçınılmaz-

dır. Oysa SGK iş kazaları istatistiklerine göre durum yıl-
lar boyunca daha da kötüleşmiştir.  İş kazaları ve meslek 
hastalıkları incelendiğinde (2012-2017 yılları SGK ve TÜİK 
istatistiklerine göre hazırlanmıştır);
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Grafik 4. 2012-2016 Yılları Arasındaki Meslek Hastalıkları (2012-2017 Yılları SGK ve TÜİK İstatistiklerine Göre 
Hazırlanmıştır.)

Grafik 5. 2012-2017 Yılları Arasında İşyeri ve Çalışan Sayıları (2012-2017 Yılları SGK ve TÜİK İstatistiklerine Göre 
Hazırlanmıştır.)

İş kazalarının sayılarını  gösteren grafiğe baktığımızda  
2012 yılına  göre 2017 ‘de  yaşanan kazaların sayısı %480 
artmıştır. İş kazaları sonucu ölümlere bakıldığında  ise 
2012 yılına göre  artış %220 olmuştur. Öte yandan  2012 
– 2017 yılları arasında  işyeri sayısındaki artış  %22,  çalı-
şan  sayısındaki artış %21.5  olarak gerçekleşmiştir.  İşyeri 
sayısı ve çalışan sayısı arttıkça  kazaların  ve ölümlerin  ar-
tacağı dikkate alınsa bile  artış oranları  arasında bağ kur-
mak  anlamsızdır. Meslek hastalıkları  istatistiklerinde de  

belirtilen dönemde %75’lik  artış olmasıda  ayrıca  dikkate 
alınması  gereken  bir konudur.

İSG uzmanlarının  sayısı 2012 – 2017 yılları arasında 11 
katına çıkarken, işyeri hekimi  sayısıda 3 katına çıkmıştır. 
Sayıların gösterdiklerine bakıldığında  İSG  alanında  çalı-
şan sayıları artmış, yeni organizasyonlar (OSGB ve eğitim 
kurumları)  çalışmaya başlamış  fakat  istenen sonuçlara 
ulaşmak konusunda hiçbir başarı sağlanamamıştır.
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O halde sorulması gereken soru iş sağlığı ve güvenliğinde 
çalışan uzman ve işyeri hekimi sayıları bu kadar artıyorsa, 
eğitim veren kurumlar varsa, OSGB’lerin sayıları bu kadar  
çoksa, neden kaza sayılarımız ve ölümler azalmıyor. Yaşa-
nan sorunları ve nedenleri incelemek için sorunları parça-
lara ayırmak daha anlamlı olacaktır.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SORUNLAR 

2.1 İstihdam Sağlamak Amaçlı Yapılan Bakanlık 
Düzenlemeleri ve Artan İSG Uzmanı Sayıları, Nicelik 
mi Nitelik mi?

Bakanlık yaptığı  çalışmalarla ve çıkardığı yönetmeliklerle, 
daha fazla İSG uzmanına ihtiyaç olduğu düşüncesiyle İSG 
uzmanlarının sayısını artırma çalışmalarına başladı, Ba-
kanlık   eğitimlerini  özel eğitim kurumlarına  vererek sek-
törde yeni bir ticaret ortamı yarattı  ve  bu kuruluşlarda da  
sanki yüzyüze eğitim sayesindebüyük bir gelişme sağlan-
mış gibi dünyadaki eğilimlere uyum göstererek uzaktan 
eğitim getirildi. Oysa  çözülemeyen sorunların  olduğu, 
daha çok pratik  ve tecrübeye bağlı olarak icra edilmesi 
gereken bir alanda  uzaktan  eğitimle   ve test sınavı sonu-
cu verilecek sertifika ile başarı sağlanması mümkün de-
ğildir. Eğitimin  alınması  ve sertifikalandırma  bir gerek-
liliktir fakat yeterli değildir. Okuldan yeni mezun olmuş 
kendi alanında veya başka bir alanda sanayiye dokunma-
mış mühendisler eğitimlerini alarak sertifikalandırıldılar. 
Aynı dönemde  OSGB‘lerde sayıca artmaya başladığından  
yeni mezunlar bu OSGB‘lerde çalışmaya başladı. İSG ko-
nusunda, sanayi alanında  tecrübe olmadan OSGB’lerde 
çalışan uzmanların ucuz iş gücü olarak sömürülmesi  böy-
lece başlamış oldu.  Yeni mezunlar ve İSG ile hayatını  sür-
dürmeyi düşünenler eğitim kurumlarına kendi gelirleri 
olmadığı halde yüksek ücretler ödediler, zaman harcadı-
lar ve uzman oldular. Yeni mezunlar uzman olmanınve iş 
bulacaklarını düşünmenin verdiği sevinçle yola çıkarken 
eğitim kurumları Bakanlığın yönetmeliklerine göre  eği-
tim vermenin  huzuru ile arz talep dengesinden paylarına 
düşen öğrencileri  eğiterek ticari hayatlarını sürdürdüler. 
Halen 76 adet  eğitim  kurumu eğitimler vermeye devam 
ederken geçmişte  bu işle uğraşmak isteyen ve sonrasın-
da  yaşanan daralmalar ile  öğrenci  bulamayan kurumlar  
kapanmak zorunda kalmışlardır. Ticaretin doğasından 
gelen kapanmalar ile  sermaye olarak kendini  destekle-
yenler hayatta kalmıştır. 

Sonuçta  İSG uzmanı, işyeri hekimi, OSGB’lerin sayıca  art-
ması  ile   çalışanlar için güvenli iş ortamları yaratılama-
mıştır.

2.2 İSG Uzmanlarının Düşük Ücretleri

Önceleri uzman sayısı az iken iştah kabartan maaşlar ve 
ücretler telaffuz edilmiş sonraları  artan uzman sayıları  
ve  açılan OSGB’ler sonucu   uzmanların aldıkları ücret-
ler  kötüleşmiştir. Disiplinler arası bir alan olan iş sağlığı 
ve güvenliğinde   her gidilen   sektörde farklı tehlikeler 
ve de riskler ortaya çıkacağından İSG uzmanının bu  sa-
halarda   kendini  geliştirmesi, yetiştirmesi  ve  sektöre 
göre uzmanlaşmanın henüz olmadığı bir ortamda her za-
man bilgilerini tazelemesi, günceli yakalaması, literatürü 
takip etmesi gerekecektir. Eğitim  kurumlarında  eğitim 
alıp  sınavı geçen  pek çok üniversite mezunu, kariyerini 
İSG Uzmanı olarak planlamaya başlamış  bir yandan uz-
man sayısı  artarken, biryandanda  tecrübesiz uzmanlar 
ortaya çıkmıştır. Tecrübesiz uzmanların olduğu bir ortam-
da   piyasa şartlarında ayakta kalmaya çalışan OSGB’lerde  
uzmana verilen  ücretler daha aşağılara çekilmiş ve her 
geçen gün uzman ücretleri  düşerken  İSG hizmetlerinin 
de kalitesi bozulmaya başlamıştır. Niteliğe bakmadan 
uzman sayısını artırarak, sanayide istihdam yaratmadan, 
İSG de plansız istihdam oluşturmayı ve bu sayede İSG ‘de  
sorunların çözülmesini bekleyenler  sonuçta sayıca fazla, 
tecrübesiz, düşük ücretli uzmanların  olduğu, İSG hizmet 
kalitesinin düştüğü bir ortama sebep olmuşlardır. Nite-
likler azalınca, hizmet kalitesi  düşünce  alınan ücretlerde  
aşağılara çekilmiştir.

2.3 İSG Uzmanlarının Çalışma Koşulları ve Kazalar

İSG uzmanı sahaya gittiğinde  gördüğü  sorunları, olum-
suzlukları, olabilecek kazaları  risk değerlendirmesi yapa-
rak değerlendiriyor ve  sonucunda işverene   durumunu 
bildiriyor. Uzmanın bildirdiği  hayati tehlike arzeden ko-
nuların işverence –patron -çözülmesi  ve çözülmediği 
durumdada uzmanın işvereni Bakanlığa  bildirmesi gere-
kiyor. Oysa pratikte  işverenin sorumluluğunda olan  ve  
ücretini işverenden alan  bir İSG uzmanı çalıştığı işyeri 
hakkında  olumsuz bildirimde bulunduğu anda  işveren 
tarafından dışlanarak iş akdi  sonlandırılacaktır. Dolayısıy-
la sahada görülen  olumsuz  durum  çözümlenmeden  so-
run olmaya  devam edecek  ve yeni kazalar içinde  kaynak 
olmayı sürdürecektir. İSG uzmanının  işverenden bağım-
sız olamadığı  bir ortamda  tehlikeleri belirlemek, riskleri 
değerlendirmek ve  önlemleri proaktif olarak ele alabil-
mek ve zamanında faaliyetleri  gerçekleştirmek her za-
man  mümkün olmayacaktır. Buda  göz göre göre kazaya 
davetiye çıkarmak demektir.

OSGB‘lerde çalışan uzmanlar  aynı gün içerisinde değişik  
sektörlerdeki müşteri sahasına giderek  o sahayı tanımak, 
incelemek, tehlikeleri görüp anlamak ve  çözümlerini dü-
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şünmek zorunda  zira OSGB müşteri kaybetmemek  için 
düşük fiyata pek çok firmanın işini almışise   her müşte-
ride/ sektörde pek çok farklı tehlikenin anlaşılması, de-
ğerlendirilmesi ve önlemlerin alınması gerekecektir. Belki 
başında iyi niyetle başlayan çalışmalar ilerleyen aşamalar-
da  kalitesiz, sahaya  gitmeden hazırlanmış, tam anlamıyla 
saha incelenmeden hazırlanan  risk analiz ve değerlendir-
meleri vb. ile  yürümeye başlamıştır..

Bu şartlarda pek çok sektöre giderek anlamlı, kaliteli,  pro-
aktif  aksiyonları belirleyecek olan tecrübesiz uzman  bu 
arada kendi iş güvenliğini dahi  sağlayamaz ve iş kazala-
rınada maruz kalır bazen gazetelere yansıyan  haberlerde 
olduğu gibi ölümcül kazalar yaşayabilir.

Üniversiteden mezun olduğu disiplinde bile tecrübesi 
yokken  İSG  gibi pek çok disiplinin olduğu alanda   tec-
rübesiz olmak  hem çalışanlar hemde  İSG uzmanı için 
tehlike anlamına gelecektir.

2.4 OSGB Sayıları ve Düşen Hizmet Ücretleri

OSGB sayıları 2012 yılına göre 11 kat artarken  güvenilir 
ve gerçekten sahada çalışılarak hazırlanmış risk 
değerlendirmeleri, proaktifaksiyonlar, kapsamlı, hedefine 
ulaşan, katılımcıların  beyinlerine kazınmış eğitimler, usu-
lune göre yapılmış ölçümler, periyodik kontroller, görülen 
olumsuzluklara karşı düşünülen önlemler ve alınan 
aksiyonların izlenmesi, toplu koruma öncelikli, sorunları 
kaynağında çözmeye odaklı yaklaşım, yapılan kampanya-
larla  arttırılmış farkındalık ve bilinçlendirme, kazasız bir 
iş ortamı yaratma düşüncesi arka plana atıldı ve en çok 
firmaya, mümkünse en düşük fiyatlarla, İSG uzmanlığı  
ve işyeri hekimliği  hizmeti veren İSG anlayışı gündeme 
oturdu. Bu anlayış ise sadece mevzuat gereklerini  kağıt 
üzerinde sağlamaya çalışan, kalitesinden şüphe duyula-
cak bir sektör yarattı. Sayıları 2300’ lere ulaşan OSGB’lerin 
amacı; piyasa şartlarında  ayakta kalmaya çalışarak  müm-
kün olan  en fazla işletmeye  hizmet vererek hayatlarını  
sürdürmektir. Oysa sayıları çok artınca  kaliteden ödün-
ler verilmeye başlandığında hizmetin kalitesini düşün-
meden yapılan çalışmalar sadece kağıttan  İSG sistemi 
yaratmaya yaradı ve her OSGB pazar payını artırmak için  
en olmayacak fiyatlarla hizmet sunmaya  sonucunda da  
kalitesiz İSG çalışmalarının sayısı artmaya başladı. Bugün  
2300‘ü aşan OSGB ile  2012 yılındakinin 5 katına yaklaşan 
kaza sayımız ile  yolumuza devam ediyoruz.

OSGB'ler yolu ile sanayinin ihtiyacı olan  uzman ve 
işyeri hekimi  sağlanması  ve belirlenen sistematik ile  
bilginin paylaşılması, eğitimlerin verilmesi, farkındalığın 
artması ve sonuç olarak kazaların azalması, güveli 

çalışma ortamları oluşturulması planlanmışken  plansız  
bir  büyüme sonucunda pek çok OSGB ortaya çıkmış,  
zaten  sektör hakkında yeterli  tecrübeye sahip olmayan   
pek çok uzmanın  olduğu ortamda, İSG hizmet kalitesi  
düşerek   ucuz fiyatlı kıyasıya  fiyat kırımının olduğu   bir  
sektör ortaya çıkmıştır.

2.5 İşyeri Hekimleri ve İSG Uzmanları  ve Alınan 
Sorumluluklar

İş sağlığı ve güvenliği konularında işyeri hekimi ve İSG uz-
manının birlikte çalışması işin teknik ve sağlık taraflarının 
birlikte hareket etmesi, iki yarımın  bütünü  tamamlaması 
için gereklidir. Disiplinler arası bir alan olan iş sağlığı ve 
güvenliğinde belirlenen tehlikeler ve değerlendirilen 
riskler sonucunda alınacak teknik önlemler yanında, sağ-
lık önlemlerinin alınması, kontrollerinin yürütülmesi ve 
izlenmesi ve alınacak ortak kararlar ile  yapılacak çalışma-
ların hekim ve mühendis işbirliğiyle yürütülmesi önem-
lidir.

İşyeri hekimi  2013 yılında yayınlanan “İşyeri Hekimi ve 
Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”te belirlenen çalışanla-
rın  sağlık  gözetimi, çalışma ortamının gözetimi çalışan 
sağlığının  geliştirilmesi, işyerinde hijyen şartlarının de-
ğerlendirilmesi konularında  çalışmalar yapması, rehber-
lik  çalışması  yürütmesi, eğitim ihtiyacına göre eğitimler 
vermesi, risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağla-
ması, ilkyardım ve acil durum faaliyetlerini yürütülmesine 
katkıda bulunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
araştırılması  konusunda çalışmalar yapması  bekleniyor. 
Bu anlamda İSG uzmanının  olduğu her alanda  ve konu-
da  etkinlik  göstermesi, çalışmalara katılması ve işbirliğini 
sağlaması ve sorumluluk alması  gerekiyor.

Buna rağmen uygulamalara bakıldığında İSG uzmanının 
yaptığı çalışmalar, hazırladığı dökümanlar ve İSG deki 
iş yükü ve de sorumluluğu işyeri hekimine göre kıyas-
lanmayacak kadar ağırdır. İş kazası  sonucu ortaya çıkan 
hukuksal  durumlarda  şu ana kadar  işyeri hekiminin 
sorgulandığı  bir durum mevcut değildir. İşyeri hekimi  
denildiğinde  toplumumuzdaki doktor  algısı da dikkate 
alındığında periyodik sağlık kontrollerini  yapan, reçete, 
rapor yazan  bir uzmanlık alanı olarak görülmektedir. 

OSGB’lerde yapılan  uygulamalar düşünüldüğünde  işye-
ri hekimi    muayeneleri yapıyor, reçeteyi yazıyor,  sağlık 
kontrollerini  yapıyorken ve bazen  sağlık ve hijyen ko-
nularında eğitimler veriyor  teknik konularda  uzmanlık 
almış olan  İSG uzmanınında  sahadaki tehlikelere  uygun 
çözümler üretmesi  ve  sürdürmesi gerekiyor.  Oysa  dü-
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şük ücretlerle çalışan İSG uzmanı  hukuksal sorunlar orta-
ya çıktığında mahkeme karşısına  çıkıyor ve yargılanıyor  
ve ceza alabiliyor. Sorumluluk  bu kadar ağır ise,  sahada 
uzman  çalışıyorsa uzmanın daha tatminkar  ve  mantıklı 
ücretler alması ve işyeri hekimininde sorumluluğu alması 
gerekiyor.

OSGB’lerin işyeri hekimi   bulundurma zorunluluğu da 
bu anlamda değerlendirilmelidir. OSGB’lere  bakıldığında  
genelde İSG uzmanlarının kurduğu yapılar olarak ortaya 
çıkmaktadır. İSG uzmanı  tecrübesine ve ticari yeteneğine 
güvenerek  şirketleşmekte ve kendi uzmanlık alanında 
çalışmak istemektedir. 

Oysa işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu OSGB'lerin  
halen  en çok  sıkıntı  çektikleri konular  arasında  ilk sıra-
larda bulunmaktadır. Görüntüde  tam zamanlı işyeri heki-
mi bulundurulması gerekirken  işyeri hekiminin  OSGB’de 
bulunmaması, gerektiğinde OSGB'ye gelmesi veya  İSG 
uzmanı ile sahaya gitmesi  şeklinde  bir çalışma yürü-
tülmektedir. Zira  tam zamanlı işyeri hekiminin  OSGB 
de bulunması demek  işyeri hekimine verilen ücretlerin 
katlanması anlamına gelmekte, bu da piyasa şartların-
da  olmayacak fiyatlara hizmet sunmaya zorlanan OSGB 
için   ağır bir  külfet olduğundan  OSGB’lerde  tam zaman-
lı işyeri hekimi  kadrosunu  günün herhangi bir saatinde  
görmek pek mümkün değildir. Tam zamanlı  kadro ile  ya-
pılan  çeyrek – yarı zamanlı işyeri hekimliği ile işler  yürü-
tülmektedir. 

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği  birlikte çalışmak 
zorundadır  fakat  aynı çatı altında olması gerekli midir, 
mantıklı mıdır, pratikte uygulanma yüzdesi nedir 
sorularının  dikkatlice yanıtlanması gerekmektedir.

Öte yandan kurulan 2015 yılında yayınlanan Toplum 
Sağliği Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği ile kurulan 
Toplum Sağlığı Merkezleri’nin yönetmeliğin 8 .madde-
sinde belirtilen “çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hiz-
metler“ OSGB’lerin çalışma alanında çalışacak bir yapıyı 
işaret etmektedir. Oysa çıkarılan yönetmeliklerle bu alan-
da çalımasıplanlanmış  2000 üzerinde OSGB  hali hazırda 
bulunmaktadır.

2.6 OSGB’lerin Mevzuatına Göre Alınan Teçhizat

OSGB’ler kurulurken yönetmeliğe  göre işyeri hekiminin  
bulundurulması zorunluluğundan ve organize sanayi 
bölgelerinde sağlık ocağı  şeklindede olması planlandı-
ğından  hasta yatağı  ilaç dolabı, oksijen tüpü, aşılar vs  
alınması zorunluluğu getirildi. Mevcut OSGB leri ve OSGB 
lerin  işyeri hekimleri ile çalışma  yöntem ve saatleri de 

dikkate alındığında  bulundurulması  zorunlu  olan  ekip-
man  ve teçhizat  medikal  cihaz  alım satımı yapan  şir-
ketlerin  cirosunda etkili oldu, İSG konusunda  herhangi 
bri etkisi olmadı. Elimizde istatistiksel rakamlar olmama-
sına rağmen   organize sanayi bölgesinden  uzakta şehrin   
merkezinde kurulmuş bir OSGB (pek çoğununun duru-
mu) deki hasta yatağının, oksijen tüpünün veya aşıların  
kullanıldığı  durumlar elin  parmaklarını geçmez. Öte yan-
dan   2000 üzerinde  OSGB ‘de  bulunan  2000  set malze-
me  kullanımı bekliyor. Organize sanayi bölgesi olsa bile  
kaza anında kazazede OSGB ‘ye değil  en yakın sağlık oca-
ğına  veya hastaneye götürülüyor. O halde OSGB‘ye şart 
koşulan ekipman ve donanım işlevsiz ve amaçsız olarak  
kullanılmayı beklemektedir.

2.7 Mevzuat

Önce 4857 sayılı iş kanunun vardı sonrasında  6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  kanunu  ve  ekinde  pek çok 
yönetmelik yayınlandı. Mevzuatta  sürekli bir değişim ve 
yeni şartlar getirildi. Değişen koşullara uyum sağlamak, 
Dünya ile adaptasyonu sağlamak anlamında değişim  
gereklidir. Fakat  bu değişim sürekli ise ve her seferinde 
yeniden organize edilen  bir  yapı  var ise  mevzuatın  bi-
linmesi, takip edilmesi, uygulanması  zorlaşır ve  bu mev-
zuatla  istenilen  sonuçlarada ulaşılamaz. 

Pekçok yönetmelik AB mevzuatına uyum anlamında  ya-
yınlandı  oysa Avrupa ülkelerinde  var olan şartlarla  bizim  
şartlarımız oldukça farklı, AB de çok iyi çalışan bir  sistem 
ülkemizde çok kötü sonuçlara ulaşabilir. Bugün halen 
mevzuatı uygulamak, kontrol etmek ve sürdürülmesini  
sağlamakda zorluklar var. Yönetmelik ve ilgili  mevzua-
tın  tek başına  bir anlamı  olması  düşünülemez. Mevzuat 
birlikte çalışacağı  ekosistemle birlikte  düşünülerek   bir 
amaca hizmet verebilir. Yayınlanan bunca mevzuat ve 
mevzuatlar sonucunda kurulan pek çok sistem çalışsay-
dı şu anda bu kadar kazadan, ölümden, İSG kariyerinden  
uzaklaşmış  uzmanlardan bahsediyor olmazdık.

2.8 Kısmi Süreli Diğer Sağlık Personeli

OSGB lerin  kurulabilmesinin şartları arasında işyeri heki-
mi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştır-
ma zorunluluğu bulunuyor. (Resmî Gazete Sayısı: 28512 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği). Diğer 
sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş 
hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı 
teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça 
verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler ola-
rak tanımlanan DSP, işyerlerinin tehlike sınıflarına  göre 
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belirlenen sürelere  göre çalışmak  durumundadır. Tam 
zamanlı işyeri hekimi zorunluluğu olan işyerlerinde şart 
olmayan DSP  çok tehlikeli  sınıfta yeralan işletmelerdeki  
çalışan sayısına  göre ayda 10 -20 dk çalısması gerekiyor. 
OSGB'lerde  İSG hizmetleri verdiğinden OSGB lerinde    
DSP bulundurması şartı  var. OSGB’ nin  müşteri portfö-
yünde   çok tehlikeli  sınıfta  olan  işyeri sayısı  az ise ço-
ğunluk  tehlikeli  sınıfta yer alıyorsa  OSGB  işvereni arada 
bir kullanacağı bir personel için  zorunluluğunu yerine 
getirecek ve  tam zamanlı personelin  giderlerini karşıla-
yacak  demektir.  Piyasa şartlarını düşünmeden  yapılan   
organizasyon pratik hayatta  çalışmıyor ve OSGB’ ler  de-
netimlerden  kaçarak yaşamaya zorlanıyor ve kendisine 
yüklenen yükü hafifletmeye çalışıyor. İşyeri sağlık ve gü-
venlik  birimlerinde (İSGB) çalışması  nispeten daha pratik  
ve  uygulanabilir iken  piyasa şartlarında ayakta kalmaya 
çalışan  OSGB ‘ler için  bir masraf  kalemidir. 

2.9 Denetimler  

Diğer pek çok yönetmelikte olduğu gibi bizim yapımız, 
kültürümüz, çalışma koşullarımız, ücret politikalarımız 
incelenmeden   hazırlanan  yönetmelikler pratik hayata 
uygun olmadığından  çalışmadı, çalışmayacak. İstihdamı 
arttırarak ve hayal tacirliği yaparak hazırlanan yönetme-
liklerle  artan İSG uzman sayıları ve OSGB sayıları  ile kim-
se mutlu olmadı, kaliteli hizmet sunan, İSG’nin gereklerini 
tam karşılayan İSG uzmanları nispeten kendilerini idare 
edecek yaşam standartlarındayken artık  herkesin kaç-
maya çalıştığı bir alan  ortaya çıktı.

İSG kültürümüzün İSG çalışmalarını destekleyen  ve mo-
tive eden  bir konumda olmadığını düşündüğümüzde 
sahada işverenin eline bırakılan, denetimlerle  desteklen-
meyen, caydırıcı cezaların hükümet politikaları nedeniyle 
uygulanmadığı, sosyal güvencesi olmayan  çalışanların 
çalıştırıldığı, yeterli müfettiş  bulunmadığı için  denetim 
yapamadığını söyleyen  Bakanlığın bulunduğu  bir or-
tamda başarısızlık beklenendir.

İşverenin, mevzuattan kaynaklanan önlem alma ve alınan 
önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme, çalışanları 
karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması 
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirme, çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini verme yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmediğinin incelenmesi olarak tanımlanan iş teftişleri  
ile işyerlerinin   gerekli şartları sağlayıp sağlamadığının   
ortaya konması ve gerekirse  cezaların verilmesi  ile  
mevzuata uygun işyeri  sayısının artırılması  ve sonuç 
olarak  çalışanlar için güvenli iş ortamları yaratılması 
amaçlanır. Oysa rakamlara baktığımızda  ülkemizde  

1,900,000’e  yakın işyeri varken   iş müfettişi sayısı 600 
ler civarındadır ( ). Bu durumda işyerlerininin denetlen-
mesini beklemek hayal olur. Denetlenmeden devam 
etsin  kaza olduğunda  incelensin demekten başka  bir 
yolumuz  kalmıyor. İSG kültürümüzde  kaderciliğimizde, 
vurdumduymazlığımızda   hat safada iken denetimlerle  
doğru yola girmemiz de zor görünüyor.

Bu denetim yetersizliğine  İSG çevrelerinde duyduğumuz  
“Bakanlıktan işi  çözmüşler “,  veya aynı partiden  olmakla  
çözülen, basından gizlenen, gücü olanın gücünü konuş-
turduğu  olaylar ile ilgili  dedikodularda eklenince  dene-
timlerden  fayda beklemek  hata olur.

Kanun ve yönetmeliklere uygun çalışan, İSG için gerek-
li  yönetim desteğini sağlamış, çalışmaları  için gerekli 
harcamaları göğüsleyen  işverenler, zaman içinde yönet-
meliklere uymayanlara uygulanan yaptırımları gördük-
lerinde motivasyonunu kaybediyor  ve İSG konusundan 
uzaklaşmaya başlıyor  ve kötü üzümler sepetide  bozma-
ya başlıyor, yapılan çalışmalar daha da değersizleşiyor. 

2.10 İSG Kültürümüz

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her 
türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara 
iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü olarak 
tanımlanan kültür kavramı iş sağlığı ve güvenliği  konu-
sunda  en zayıf olduğumuz  konuların başında geliyor.

İSG‘de geçmişimiz  eskilere dayanmasına rağmen İSG 
kültürümüz içselleştirilmemiş, özümsenmemiş  olduğu 
için  sopa  gösterilince  harekete geçen bir zihniyetimiz 
var diğer başka konularda olduğu gibi. Bu zihniyet şart-
ları çok ağır da olsa işverenin işyerini ayakta tutmak için 
çırpındığı  bir ekonomide, İSG’nin öncelikler arasında 
olmasına izin vermiyor. Kültürümüz ve kaderciliğimizden 
gelen anlayışımız nedeniyle “bir şey olmaz “düşüncesi ile 
hareket edilen çalışma ortamlarında  yaşanan kazalar bile 
bizi bu anlayışımızdan koparamıyor Kaderciliğimizden 
gelen vurdumduymazlık ve aymazlık halen yolumuzda 
duran en  büyük engel.

2.11 Kazalar ve Meslek Hastalıkları 

Sosyal güvencesi olmayan işçilerin geçirdiği kazalar  ka-
yıtlarda  yer almıyor, kaza geçiren / ölen ve sigortası olan, 
işveren tarafından  para ile susturulan çalışanlarımız var,  
meslek hastalıkları istatistikleri gerçekleri göstermiyor.

Kaçak işçi çalıştırmayı  engellemiş  değiliz.  Kaçak çalışmak 
çalışanın tercihi olamaz, işverenin  sistemden kaçmak, 
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maliyetleri aza indirmek için yaptığı bu kanunsuzluk kaza 
olduğunda da kayıtsızlık ve resmi rakamlara yansımayan  
kazaları oluşturuyor.

Öte yandan sigortalı olan ve iş kazasında ölen çalışanların 
yakınlarının  işverenin verdiği  maddi yardım nedeniyle  
hukuk yoluna  gitmemesi ve  Bakanlık veya  hükümetin 
bu konulardada  caydırıcı önlemler almasını gerektiriyor.

“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin 
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri” olarak 
tanımlanan  meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklere göre  
Avrupa’da ve hatta Dünya’da en iyi ülkeler arasındayız 
ama bu  durum meslek hastalıkları konusunda  yeterli 
alt yapımız var, kayıtlarımız güvenilir, meslek hastalıkları 
konusunda toplumsal bir farkındalığımız var ve  her olay 
araştırılıyor anlamına gelmiyor. Hangi sektörlerde, hangi 
etmenlerden, ne zaman, nasıl etkileniriz ve sonuçta hangi 
hastalığa maruz kalırız, hangi belirtilerle  ortaya çıkar so-
rularına   doğru yanıt veremediğimizde  belirtileri sıradan  
bir rahatsızlığın sonucudur diye yorumlayabilirsiniz.  Tüm 
bunları araştıran, inceleyen, tedavi eden  bir yapının var-
lığından haberdar değilseniz  meslek hastası olduğunuzu 
bilemeyebilirsiniz. Meslek hastalıkları hastanesi sayınızda  
çalışan nüfusa oranla  çok az ise  istatistiklerde  en başarılı 
ülkeler arasında  görülebilirsiniz .

Grafik 2’ de verilen iş kazaları  ve meslek hastalıkları  ölüm  
sayıları  aslında yalnız iş kazalarından kaynaklı  ölümleri  
göstermektedir. Zira 2012 -2017 yılları arasında meslek 
hastalıklarından ölüm  sayısı  sıfırdır ve  sayılara inanırsa-
nız bu çok  sevindiricidir. Meslek hastalıkları, işyeri, çalışan 
sayısı, çalışılan  sektörlere  ve Dünya’da  İSG konusunda  
gelişmiş bir seviyeyi, yakalamış  ülkelere bakıldığında 
daha yüksek rakamlarla ifade edilmesi gereken meslek 
hastalıkları Grafik 4’ te görüldüğü üzere artış eğilimindey-
ken  meslek hastalıkları sonucu  ölümün  olmaması  dü-
şündürücüdür.

3. NELER YAPILMALI?

3.1 İşverenden Bağımsız Çalışacak İSG Uzmanları

İSG uzmanlarını maaşını veren işvereninden  şikayetçi 
olan  personel  konumundan kurtarmak için  İSG uzman-
ları  işverenden bağımsız  hale getirilmelidir. Bu amaçla;

Tüm İSG uzmanlarının  bağlı bulunduğu  ortak bir  havuz- 
kurum oluşturularak bu kurumun işyerlerinden aldığı  
primler  doğrultusunda  bünyesindeki İSG uzmanlarını 

ilgili sektörlere ataması ve ücretlerin bu havuzdan öden-
mesi sağlanabilir.

Bu şekilde yapılan düzenleme ile ortak havuz veya ku-
rum üzerinden iş güvenliği uzmanını koruyacak mesleki 
sigorta, sosyal güvence ile işverenden bağımsız olarak 
çalışacak  uzman  sahada gördüklerini  kurum havuzunda 
yayınlar ve Bakanlık  gerekli bilgilenmeyi ve  aksiyona ge-
çecek  bilgiyi uzmandan alır.

OSGB‘lerde  çalışan uzman ise sosyal güvencesini ve mes-
leki sigortasını  çalıştığı OSGB üzerinden devam ettirir. Be-
lirlenecek maaş ölçeğine  uygun şekilde  maaşını alabilir.

3.2 Mevzuat 

Mevzuat çalışmalarına  başlamadan önce; Nelere ihtiyaç 
duyulduğu, neden ihtiyaç duyulduğu, ne zaman gereke-
ceği, ülkenin  sosyal, kültürel, ekonomik  şartları düşünül-
düğünde nasıl uygulanacağı, kimler tarafından uygulana-
cağı, Dünyadaki benzer iyi örneklerin olup olmadığı, kısa 
ve uzun vadede  nasıl işleyeceği, işleyişde  ülke şartları 
düşünüldüğünde ne gibi sorunlar olacağı, ilgili tarafların 
iyi niyetli eleştirileri ve görüşlerini  dikkate alan, konu ile  
doğrudan ilgili olan İSG uzmanlarının ve işyeri hekimleri-
nin  durumlarını değerlendirecek, mevcut durumda işle-
rin yürütülüşü düşünülerek uzun ömürlü, genelde  hat-
ları tanımlayan özelde  detaylandırıldığında  kalıcı, etkili, 
mantıklı, ulaşılmak istenen hedefi yakalamada  kesinlikle  
etkisi  olacak bir çalışmanın  yürütülmesi ve sonrasında 
pilot uygulamalarla (halen bazı konularda olduğu gibi) 
denenen ve sonuçların analiz edildiği  bir plana  bağlı 
kalınarak adım adım işleme konmuş hayatın gerçeklerini   
göz önünde bulunduran bir yapı sağlanmalıdır.

Örneğin OSGB’ler kurulurken  işyeri hekimi  bulundurma, 
diğer sağlık personeli  bulundurma, muayene odasında 
bulunması gereken ekipman donanım  zorunlulukları   
kaza geçirenin  OSGB’ye  gideceği  düşünülerek oluştu-
rulmuş ise bugune kadar OSGB'ye giderek ilkyardım ya-
pılan veya müdahale edilen  vakaları  arayıp bulmamız 
gerekiyor.  Plazalarda, iş merkezlerinde,  şehir merkezinde 
sanayi bölgesinden uzakta  OSGB'ler açılıyorsa  buralarda  
şimdiye kadar hangi vakalara çözüm üretildiğini  
araştırmamız gerekiyor, hayatın gerçeklerine uymayan 
yapıların yaşaması  ve sürdürülmesi mümkün değildir, 
sadece öyleymiş  gibi  yapılabilir.

3.3 İSG Uzmanlarının  Sigortalanması

Sahada çalışma anında  kaza geçiren veya hayatını kaybe-
den  İSG uzmanlarının  bu durumlara karşı sigortalanması 
önemlidir. Sahada çalışan tüm uzmanların sahada  maruz 
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kalabilecekleri kazalara karşı sigortalanması, sahada işve-
rene  olabilecek zararlara karşı sigortalanması sağlanmalı 
hem uzman, hem uzmandan dolayı zarar görecek  işve-
ren korunmalıdır.

Sahada çalışan  İSG uzman sayısı  düşünüldüğünde sigor-
ta konusunun Bakanlık tarafından çözümlenmesi daha 
mantıklı görünmektedir.

3.4 Mezun Olunan Bölüme İlişkin Tecrübenin İSG 
Uzman Eğitimine İlave Şart Olarak Gelmesi

Mevzuat gereğince  eğitim almış  sınavı geçmiş bir İSG 
uzmanı  ilk defa şantiye/fabrika  görüyorsa ilk defa  sa-
hada/fabrikada yapılan operasyonlara tanık oluyorsa  bu 
operasyonlardan  kaynaklanabilecek tehlikeleri  ve risk-
leri  görmesi beklenemez. İSG uzmanlığı  disiplinler arası  
bir  alan olması nedeniyle  aynı anda  elektrik, mekanik, 
kimyasal, enerji, inşaat  konularında   bilgi sahibi olun-
ması mümkün değildir. Oysa yeni mezun bir mühendisin  
kendi alanında dahi  çalışmadan   kendi alanında ve/ veya  
başka bir alanda sahaya  gidiyor olması  hem kendisi, 
hem  diğer çalışanlar için  tehlike arz eder.

Bu nedenle İSG uzmanı olmak için  üniversiteden yeni 
mezun olmuş birisinin özel kurumlarda verilen eğitim-
lere katılarak sınavı geçmesi  uzman olma için yeterli ol-
mamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği  bölümünden mezun 
olanlar doğrudan  çalışmaya başlayabilmeli ve acemilik/ 
staj  dönemi sonrasında A, B, C sınıflarına baş vurmalıdır. 
Mühendis veya teknik eğitim mezunu olanların kurum / 
kuruluş, fabrika  vs yerlerde mezun olduğu bölüme ilişkin 
çalışmaları ve belirli süreyi tamamlamış olmaları sonrasın-
da  İSG uzmanı olmak için başvuruları kabul edilmelidir. 
Aksi halde İSG uzmanı olanlarında  istatistiklerde yerini 
alması   ve kazalarda azalmanın olmaması    kaçınılmazdır.

3.5 OSGB’lerin İşyeri Hekimi Zorunluluğu 

Halen  işlerliğine devam eden OSGB lerin  en çok zor-
landıkları konulardan biri işyeri hekimi konusudur. İşye-
ri hekimi- doktor zorunluluğu   ve sayılarının  az olması  
nedeniyle   doktor  ünvanına sahip  birilerine ihtiyaç ol-
masının zorunluluğu OSGB’ler için   sorun olmaya devam 
etmektedir. 

Oysa 2.5 maddesinde  belirtildiği üzere iş  güvenliği ve 
iş sağlığı   bu alanın  iki  parçasıdır ve birlikte  çalısması 
gerekir, birlikte çalışma ortamı yaratılırken  her iki  fonk-
siyonunun  aynı  yerden karşılanması zorunluluğu ise  
OSGB organizasyonları için  sorun olmaktadır. Tam za-
manlı işyeri hekimi  çalıştırılması zorunluluğu nedeniy-
le   OSGB’ler işyerlerinde olmasada  gerektiğinde   işyeri 

hekimini  sağlayarak ve haftanın belli   günlerinde  işyeri 
hekimi ile ilgili temel işlemleri yerine getirmekte diğer za-
manlarda OSGB’lerde doktor bulmak mümkün olmamak-
tadır. Pratikte  piyasa koşullarında oluşan bu durumun   
anlaşılması ve  yeniden gözden geçirilmesi/değerlendi-
rilmesi  ve sonucunda  OSGB’lerde işyeri hekimi  şartının 
kaldırılması, yarı zamanlı  işyeri hekimi  bulundurulması  
ve/veya  işyeri hekimliği ile ilgili  bir yapılanma ile  yada 
aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ile  
işyeri hekimliği fonksiyonunu yerine getirilmesi mantıklı, 
çalışan, mevzuata uygun  bir yapı için gereklidir.

3.6 Denetimlerin Arttırılması, Politikadan Bağımsız 
Hale Gelmesi

İş dünyasına bakıldığında bazi işletmeler mevzuat 
gereklerine tam uymayı ve tüm gerekleri yerine getirmeye  
çalışır ve aynı zamanda mevzuat gerektirmediği halde iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurarak (ISO 45001) 
İSG çalışmalarını sistematize ederek  bir yandan da  ta-
nınırlılığını, repütasyonunu  arttırmaya çalışır. Öte yan-
da mevzuat gerektirdiği için ve cezadan kaçmak için 
işin  bir kenarından tutuyormuş gibi davranan  işletme-
lerde sözkonusudur. Dolayısıyla bu türden işletmele-
rin İSG çalışmalarına zaman ve para harcaması ancak 
denetimlerle mümkündür. Denetim olmadığı taktirde  
çalışanın tehlikede olması, zarar görecek olması veya  
yaralanacak olması ikinci plandadır. İşte tam bu  aşamada 
yapılan denetimlerle her işletmenin aynı seviyeye 
getirilmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin  sağlanma-
sı, güvenli işyerleri oluşturulması, sahayı bilen denetim 
uzmanları ile her işletmenin mevzuata göre objektif 
değerlendirilmesi ve  değerlendirmeye  görede  gereken-
lerin    hiçbir ayrım gözetmeden yerine getirilmesi  önem-
lidir.

Yapılan  denetimlerde  olumsuzluklar olduğunda, yüküm-
lülüklerini sağlamayanların cezalandırılması, gerekleri ye-
rine getirenler için  ise  daha iyi  olmaları için teşvikler sağ-
lanması gereklidir. Sağlanacak teşvikler;  SGK primlerinde  
indirimler,  ulusal çapta yapılacak   yarışma ve törenlerle  
işletmelerin  ödüllendirilmesi, kamu ile  ilgili olan işlem-
lerinde önceliklerin tanınması, indirimlerin uygulanması, 
kredi ihtiyacı olduğunda bankalarla yapılacak çalışmalar 
sonucu, işletmenin İSG’deki başarısına göre   kredi faizle-
rinde  indirim, İSG sistemi (ISO45001)kurmak isteyenlere 
teşvik vb. gibi  destekler sağlanmalıdır.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin  ilan  edilmesi, 
maddi ve idari cezaların uygulanması, sağlanacak kredi-
lerde  yüksek faiz, SGK primlerinde  yüksek ödemeler  vb.  
düşünülmeli ve işveren  İSG çalışmalarına gereken önem 
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ve özeni gösterdiğinde karşılığını görmelidir.  Tüm  işlet-
melerin  aynı seviyeye  gelmesi için  bu çalışmalar  sürekli 
devam ettirilmelidir.

Hükümet politikalarından  bağımsız,  bizden / sizden  di-
yerek ayırmadan, işin hakkını verecek tecrübeli müfettiş-
lerle, düzenli yapılan denetimlerle  gerekleri yerine geti-
ren işverenin ödüllendirildiği, hatalı olanlara uygulanacak  
düzeltici ve önleyici yaptırımlarla denetimlerin yürütül-
düğü, sadece  İSG’nin gereklerini karşılama konusunun 
değerlendirildiği  bir çalışma yürütülse  sonuçlar istenen 
hedeflere  daha az kaza  ve ölümlere işaret edebilir.

3.7 Sigortasız Çalışma ve Çalıştırmaya Caydırıcılık

İş kazaları istatistikleri sigortalı olan  ve kayıtlara geçen  
çalışanlar ve işletmelerin durumunu gözler önüne seri-
yor. Oysa   sigortası olmadan çalıştırılan ve sistemde gö-
rünmeyen çalışanların  yaşadığı kazalar ve  belki ölümler  
konusunda elimizde bir bilgi bulunmuyor. Yıllardır sürege-
len ve kamuoyunda, medyada konuşulan sigortasız çalış-
malar konusu henüz ülkemizde çözüm bekleyen konular 
arasında yerini koruyor. SGK'nın ve Bakanlığın yapacağı 
çalışmalar   teşvik  edici  ve caydırıcı önlemler  ile  sigortası 
çalışma ve çalıştırma engellendiğinde    gerçek çalışan  sa-
yısı   ve  istatistiklere ulaşmak mümkün olacaktır. 

3.8 İlköğretimden Üniversiteye Güvenlik Eğitimleri

Araç sürerken emniyet kemeri takmamak için  çözümler 
üreten bir zihniyetten, yanlış, kötü, olumsuz bir durum 
gördüğünde müdahale eden,risk algısı  gelişmiş, proaktif 
olabilmeyi amaç edinmiş, yapılan herhangi bir aktivitenin 
önünü ve arkasını  değerlendirebilen,  analitik zekasını 
kullanıp tekniğini konuşturan, gelişmelere açık bir yapıya 
geçmemiz gerekiyor. Bunun en temel yoluda  öncelikle 
eğitim ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. İlköğretimden 
başlayan  üniversitelere kadar yayılan yaygın eğitimler 
ve uygulamalarla neyi, neden, nasıl, ne zaman yapma-
mız gerektiğini, sonuçlarının ne olacağını, sonuçları nasıl 
değiştirebileceğimizi sürekli değerlendirdiğimiz sistemle 
yola çıkmamız gerekiyor.

Ülkemizde İSG konusundaki ilk çalışmalar çok eskilere 
dayanmasına rağmen  geldiğimiz noktada İSG bilincimi-
zin ve farkındalığımızın yetersizliği ortaya çıkmaktadır. 
Bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı ile ve üniversiteler ile ya-
pacağı çalışmalarla (kampanyalar, yarışmalar, not baskısı 
olmadan düzenlenecek eğitimler vb) ilköğretimden itiba-
ren üniversiteye ve yaşam boyunca çoçuklara, gençlere ve 
herkese   güvenliğin tanımından başlayarak  okulda, tra-
fikte, işyerinde,  gündelik hayatta güvenlik  kavramlarını 

anlatan eğitim proğramları düzenlenmeli  ve bölgesel ve 
yurt çapında yapılacak  kampanya ve organizasyonlarla  
her çalışanın, öğrencinin güvenlik üzerine düşünmesi 
sağlanmalı, TV de reklam spotlarında, radyolarda, popüler 
müzik şarkılarında, çizgi filmlerde, sinema filmlerinde  
konu işlenerek   farkındalık  yaratılmaya çalışılmalıdır.

SONUÇ

İSG profesyonellerinin ve OSGB’ lerin sorunları  çözüm-
lendiğinde, mevzuat ve denetimlerle ilgili çalışmalar  
düzgün, düzenli ve sürekli olarak  yürütüldüğünde bu ça-
lışmaları destekleyen farkındalık ve bilinçlendirme çalış-
maları ile  birlikte İSG kaynaklı sorunlarımızın  büyük  bir 
kısmı çözümlenebilir. Bunların yanında KKD üretiminde  
yerli üretimin desteklenmesi, CE işareti olmayan veya  
güvensiz olan (koruyucu donanım veya sistemi yetersiz) 
eski teçhizat, makine ve donanımının kullanımının engel-
lenmesi ve  yenilenmesinin teşvik  edilmesi, yapılacak her 
düzenlemenin bir bütünün parçası olarak düşünülerek 
etkileşimleri ve uzun vadede ortaya çıkaracağı   sorunların  
öngörülmesi ve profesyonelce planlanmış bir sistematik 
içinde hayata geçirilmesi ile  istatistiklerde gördüğümüz 
olumsuz  durumun azaltılması ve düşük seviyelere  çekil-
mesi  sağlanacaktır.

Bugünden itibaren  başlanacak  eğitim ve farkındalık ça-
lışmaları ile ülke çapında İSG konusu işlenmeli her türlü 
basın aracı ve sosyal medya ile desteklenerek, ilköğ-
retimden üniversiteye her vatandaşa güvenlik bilinici 
aşılanmalı, İSG uzmanlarının kendi alanlarında çalışma 
yapmış ve mesleğinde belirli  seviyeye  gelmiş mühen-
dislerden  veya teknik uzmanlardan oluşması sağlanmalı, 
denetimlerle sahada  sürekli iyileşmeye  dönük çalışmalar 
yürütülmeli, objektif olarak, İSG konusunda başarılı olan 
firmaların desteklendiği, gereken özen ve çalışmayı gös-
termeyenlerin  cezalandırıldığı, bir İSG yapısı  kurulmalı, 
OSGB’lerle ilgili mevzuat  hayatın gerçeklerine  ve piya-
sa şartlarına bağlı olarak değiştirilmeli ve  sonuçta İSG'ye 
hak ettiği  önem ve değeri vermeliyiz.

KAYNAKÇA

1. 2012- 2017 yılları SGK istatistikleri

2. Bakanlık  İSG  Katip  uygulaması -https://isgkatip.ailevecalisma.
gov.tr/Logout.aspx

3. ”İş Sağlığı ve Güvenliğinde Devlet Denetimi”  sunumu- Mehmet 
Nuri  Görücü-Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6-7 
Aralık 2017.
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SUNUŞ 
Dünya ekonomisi topyekun bir durgunluk aşamasında yer 

alıyor. Bu durgunluk sanayisizleşmeyi yüksek işsizliği, yok-

sulluğu, sert kemer sıkma programlarını beraberinde geti-

rirken, kapitalizmin bu sorunlara yanıt verme kabiliyetinin 

kalmadığı da açık bir hale geliyor. 

Kapitalizmin bu yeni durgunluk evresi emperyalist savaş-

ların tüm dünya coğrafyalarına dağıldığı, ticaret yahut kur 

savaşları adında tehditlerin yükseldiği, ülkeler arası dina-

miklerin yeniden belirlendiği bir dönemi de karşımıza çı-

kartıyor. 

Hiçbir krizden ders alınmamışcasına finansal ve imar rant-

larına dayalı balonlaşma neredeyse tüm ekonomilerde yay-

gın bir şekilde yer almaya devam ederken, reel ekonomiler-

den kopuş gün geçtikçe hızlanıyor, aşılması zorlaşacak yeni 

kriz ihtimallerini büyütüyor. 

Türkiye ekonomisi, küresel kapitalizmin yaşadığı sorunları 

da barındırmakla birlikte makro ekonomik ve sosyal veri-

lerden de izlenebileceği gibi derin bir ekonomik bunalım 

içindedir. Son 17 yıldır uygulanan sanayisiz, istihdamsız, 

ranta ve borçlanmaya dayalı, dışa bağımlılığı gittikçe pe-

kiştiren ekonomi politikaları, bu bunalımın temel nedenleri 

arasındadır. 

Sanayisizleşme olgusunun izlendiği bir diğer yer ise sosyal 

alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel 

SANAYİ KONGRESİ 2019 ANKARA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

olarak yaşanan değişim ekonomik ve sosyal haklarda cid-

di bir gerilemeye neden olmaktadır. Aynı zamanda Türki-

ye ekonomisini kalkınmacı bir yola sürükleyecek istihdam 

potansiyeli de tahrip edilmiştir.  Mühendislerin yaşadığı 

değişim de bu sürece eşlik etmektedir. Mühendisliğin işlev 

ve iradesinin sanayileşme ve kalkınma paradigmasından 

koparılarak en aza indirilmesi, aynı zamanda doğal ve kül-

türel değerler üzerinden daha hızlı bir sermaye birikimini 

iktidara yönlendirmeyi hedefleyen rant sistemi ve yoğun 

sömürüye daha açık bir çalışma rejimi inşasına olanak sağ-

lamıştır. 

Tüm bu sorunlara ışık tutmak ve en doğru yanıtları aramak 

amacı ile TMMOB Sanayi Kongresi 2019 “Bunalım, Sanayi ve 

Mühendisler” ana teması ile düzenlenmektedir. Kongrenin 

ilk günü dünya ve ülkemizdeki eğilimler ele alınırken, sanayi 

ve alt dallarına ilişkin analizlere yer verilecektir. Kongremi-

zin ikinci gününde, Makina Mühendisleri Odası tarafından 

hazırlanan ve Türkiye genelinde birçok sektörden mühen-

dislerle anket çalışmasına dayanan “Kriz ve Mühendisler” 

isimli araştırmanın bulguları paylaşılacaktır. Baş döndürücü 

bir hızla ilerleyen teknolojik gelişimin işleri, istihdamı ve 

sosyal yaşamı dönüştürücü etkisi yine ikinci gün gerçekle-

şecek iki oturumun ana konusunu oluşturmaktadır. 

Kongremizin ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasına yöne-

lik sürdürdüğümüz tartışmalara önemli bir katkı sunmasını 

diliyoruz.
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PROGRAM
13 Aralık / 1. Gün

09.00-09.30 Kayıt 

09.30-10.10  Açılış Konuşmaları 

 Yunus YENER/MMO Yönetim Kurulu Başkanı 

 Emin KORAMAZ/TMMOB Yönetim Kur. Başkanı 

 Konuk Konuşmacılar

10.10-10.20 Ara

10.20-11.00  Açılış Oturumu: Küresel Eğilimler ve Gelecek 

 Prof. Dr. Korkut BORATAV 

11.00-11.10 Ara

11.10-13.10 Bunalımdaki Türkiye

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Kriz  

Dinamikleri

 Prof. Dr. Özgür ORHANGAZİ

 2019 Krizi: Nereden Nereye? 

 Mustafa SÖNMEZ

 Plansız, Sahipsiz Bir Kalkınma Planı Örneği: 

 11. Kalkınma Planı

 Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

13.10-14.00  Öğle Arası 

14.00-14.50 Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü 

 Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ 

14.50-15.00  Ara

15.00-18.00 Sektör Raporları

 TMMOB Odalarından Gelen Raporlar

14 Aralık / 2. Gün

10.00-12.00 Anket Araştırması Sonuçları: 

 Kriz ve Mühendisler 

 Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

 Doç. Dr. Serkan ÖNGEL 

 Kaya GÜVENÇ 

 Mehmet Atilla GÜLER 

12.00-13.00    Belgesel Gösterimi: “İktisatçı” 

 Konuk: Doç. Dr. Çiğdem BOZ (Yönetmen)

13.00-14.00   Öğle Arası 

14.00-14.50 Teknoloji ve Toplum 

 Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU 

14.50-15.00 Ara

15.00-17.00 Teknolojik Gelişmeler ve Emek  

 Oturum Başkanı: Yunus YENER  

 Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası   

Prof. Dr. Erinç YELDAN 

 Emeğin Yeni Topografyası ve Kapitalizmin Yeni  

Fay Hatları 

 Prof. Dr. Serdal BAHÇE 

 Robotik Üretim ve İstihdam 

 Aslı AYDIN

 Sanayi 4.0 ve Yapay Zekânın Toplumsal  

Sınırları ve Olanakları

 Dr. Özgür NARİN

17.00 Kapanış 

ETKİNLİĞİN YERİ
İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu 

Necati Bey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara

Tel: 0312 425 21 41

Fax: 0312 427 86 21

e-posta: sanayikongresi@mmo.org.tr

web: http://mmo.org.tr
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. 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. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. 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. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. 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.  

 10. 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.

 11. 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.

 12. 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. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. 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. Çizelge-

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

 15. 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.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




