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Gençler cesaretimizi 

takviye ve idame eden 

sizlersiniz. 

Siz, almakta oldu¤unuz 

terbiye ve irfan ile insanl›k 

ve medeniyetin, 

vatan sevgisinin, 

fikir hürriyetinin 

en k›ymetli timsali

olacaks›n›z. 

Yükselen yeni nesil, 

istikbal sizsiniz. 

Cumhuriyeti biz kurduk,

 onu yükseltecek ve yaflatacak 

sizsiniz.
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Makina Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi olarak turizm sektörüne bir çok konuda destek veren kurulufllar›n 
bafl›nda gelmekteyiz. E¤itim konusunda meslektafllar›m›za  bina enerji yöneticisi kurslar›, meslek içi e¤itim 
kapsam›nda asansör, mekanik tesisat, do¤algaz, havaland›rma tesisat› gibi konularda geliflimleri takip 
etmelerini sa¤lamak amac›yla destek veriyoruz. Bunun yan›nda otellerde çal›flan teknik personellere de 
kazanc› kurslar›, so¤utmac› kurslar›, havuz operatör kurslar› vererek daha e¤itimli ve bilgi donan›ml› 
olmalar›n› sa¤lamaya devam edece¤iz.

Turizm sektörüne e¤itimler d›fl›nda, periyodik kontroller yaparak buhar kazan›, hava tank›, hidrofor kalorifer 
kazan›, kompresör gibi cihazlar›n daha sa¤l›kl› kullan›lmas› için ölçümler yaparak raporlar vermekteyiz.
Yaflad›¤›m›z kentimizde, bölgemizde ve ülkemizin dört bir yan›nda hizmet vermeye çal›flan meslek 
odalar›na, her meslektafl›m›za ve her bireye, bu özverili yap›lan çal›flmalar›n devam› için her zaman destek
verilmelidir.

TMMOB, 15 May›s Pazar günü 23 odan›n organizasyonuyla Ankara S›hhiye Meydan›nda “mesle¤imiz için, 
halk›m›z için, söyleyecek sözümüz var…” slogan›yla genifl kat›l›ml› bir miting düzenledi. Ülkemizde 
yaflayan, çal›flan mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n meslek alanlar›yla ilgili  mitinge kat›l›m çok yüksek 
oldu. Bizde MMO Antalya fiube ve ba¤l› il ve ilçe temsilciliklerinden meslektafllar›m›zla oradayd›k. Mesleki 
sorunlar›m›z› dile getirdik. Mitinge kat›l›m gösteren tüm üyelerimize teflekkür ediyoruz. Yaz döneminde 
Antalya fiube E¤itim Komisyonu taraf›ndan belirlenen seminerlere devam ettik. Temmuz ay› ile birlikte 
çal›flmalar›m›z› daha da artt›rarak devam edece¤iz. Bu dönemde özellikle ara teknik elemanlara verdi¤imiz 
kazanc› kursu, so¤utmac› kursu, havuz  operatörü kursu gibi e¤itimlerle, iflletmelerin en büyük s›k›nt›lar›ndan 
olan, ara eleman e¤itimlerine katk› sa¤lad›k. Bölgemizde bulunan iflletmelerin bas›nçl› kaplar periyodik 
kontrollerini yapt›rmalar› ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, periyodik kontrolün önemini anlatt›k.	

Bölgemizde  bulunan üniversitelerde makine, endüstri mühendisli¤i ö¤rencileriyle olan iliflkilerimizi 
artt›rarak devam ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi mezuniyet töreninde de 
makine mühendisli¤i bölümünden mezun olan ö¤renci arkadafllar›m›z› yaln›z b›rakmad›k. Üniversiteye 
bafllad›klar› zaman, tan›flma kokteyliyle fiubemizi tan›tt›¤›m›z ö¤renci arkadafllar›m›z›n, mezuniyetlerinde 
de yanlar›nda olmak, ülkemize genç, heyecanl›, dinamik, bilgili makina mühendislerinin mesle¤imize ad›m 
att›klar›n› görmek bizleri sevindirdi. Hayatlar›nda baflar›lar diliyoruz.

MMO Antalya fiube olarak hep söyledi¤imiz gibi, birlikte üretmek, birlikte yönetmek anlay›fl›yla, çal›flmalar›m›za 
devam ediyoruz. Hepinizi sayg›, sevgi ve dostlukla selaml›yoruz…

De¤erli Meslektafllar›m›z;

MMO Antalya fiube Yönetim Kurulu



fiUBE GÜNCES‹
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fiubemizden Haberler

4-5 May›s 2011 fiube e¤itimleri çerçevesinde 
Makina Mühendisi Ömer 
B›çak’›n e¤itmenli¤inde LPG 
Dolum Boflalt›m Personeli 
Kursu düzenlendi.

6 May›s 2011 TMMOB Yerel Kad›n Kurultay› 
‹l Koordinasyon Kurulu 
organizasyonu ile fiube’de 
gerçekleflti.

13 May›s 2011 TMMOB Yerel Demokrasi 
Kurultay› ‹l Koordinasyon 
Kurulu organizasyonu ile 
fiube’de gerçekleflti.

14 May›s 2011 Elektrik Mühendisleri Odas› 
Antalya fiubesi’nde düzenlenen 
Yap› Denetim Çal›fltay›’na fiube 
Baflkan› Hüseyin Barut, fiube 
Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim 
Atmaca, fiube Yap› Denetim 
Komisyonu Baflkan› Murtaza 
Ergen, fiube Yap› Denetim 
Komisyonu Üyesi Selçuk 
Öztekin kat›l›m gösterdi.

15 May›s 2011 fiube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
fiube Personeli ve fiube Üyeleri 
Anka ra ’da  düzen lenen  
TMMOB Mitingi’ne kat›ld›.

20-21 May›s 2011 M‹EM kapsam›nda Makina 
Mühendisi Amaç Sar›gül’ün 
e¤i tmenl i¤inde fiube’de 
A s a n s ö r  A v an  Ku r s u  
düzenlendi.

30 May›s 2011 fiube E¤itim Salonu’nda 
Makina Mühendisi Murat 
T ü r k m e n o ¤ l u ’ n u n  
e¤itmenli¤inde So¤utma 
Teknisyenli¤i Kursu yap›ld›.

5 Haziran 2011 fiube sosyal etkinlikleri 
çerçevesinde Oymap›nar 
Beldesi Manavgat Baraj Gölü 
Green lake  Tes i s le r i ’ne  
günübirlik gezi düzenleyerek 
üyelerimizi bir araya getirdik.

14 Haziran 2011 fiube Baflkan› Hüseyin Barut, 
klima kullan›m› ve bak›m› ile 
ilgili bas›n toplant›s› yapt›.

16 Haziran 2011 fiube sosyal ve kültürel 
etkinlikleri çerçevesinde Kalite 
Yönetim E¤itmeni ‹brahim 
K›l›ç, Toplam Kalite Yönetimi 
isimli bir seminer düzenledi.

17 Haziran 2011 fiube Baflkan› Hüseyin Barut, 
TRT Antalya Radyosu’nda 10 
numaral› ya¤lar›n kullan›m› ile 
ilgili aç›klama yapt›.

17 Haziran 2011 fiube Baflkan› Hüseyin Barut 
ve Merkez Ö¤renci Üye 
Sorumlusu Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Tezgiden 
A k d e n i z  Ü n i v e r s i t e s i  
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühend i s l i ¤ i  Bö l ümü  
Mezuniyet Töreni’ne kat›larak 
ö¤rencileri tebrik ettiler.

20 Haziran 2011 fiube meslek içi etkinlikleri 
ç e r ç e v e s i n d e  S M M ’ l i  
üyelerimizin sorunlar› masaya 
yat›r›ld›.

23 May›s 2011 fiube E¤itim Salonu’nda 
Makina Mühendisi Murat 
Türkmeno¤lu e¤itmenli¤inde 
Kazanc› Kursu düzenlendi.

Eylem - Murat Mutlu 
O¤ullar› Mehmet Utku

Dilek - Mustafa Y›ld›r›m 
K›zlar› Ece
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TMMOB Antalya Yerel Demokrasi Kurultay› fiube 
Toplant› Salonu’nda gerçekleflti. Oturum baflkanl›¤›n› 
TMMOB Antalya ‹l Sekreteri Vahap Tuncer’in yapt›¤› 
kurultaya çok say›da üyemiz kat›l›m gösterdi. 
Kurultay›n sonuç bildirgesinde flu kararlar al›nd›:

Türkiye son y›llarda ekonomik sosyal ve siyasal 
anlamda ciddi bir dönüflüm ve de¤iflim süreci 
yaflamaktad›r. ‹nsan›n temel al›nmad›¤› neoliberal 
politikalarla Türkiye ekonomisinin can damar› 
kurulufllar özellefltirilerek elden ç›kar›lmakta do¤al 
kaynaklar›m›z rant u¤runa iktidara yak›n ifl ve d›fl 
çevrelere peflkefl çekilmektedir. ‹stihdam›n giderek 
darald›¤›, ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin yok say›ld›¤› 
bu süreçte toplumun tüm emekçi kesimleriyle birlikte 
mühendis, mimar ve flehir planc›lar› da iflsizlik ve 
gelecek korkusu ile karfl› karfl›ya b›rak›l›flt›r. Yeterince 
üretemeyen ve adil paylaflamayan Türkiye’de 
e¤itimden sa¤l›¤a temel hak ve özgürlüklerden, bas›n 
yay›n özgürlü¤üne kadar bir çok alanda bir geriye 
gidifl söz konusudur. Küreselleflmenin etkisi ile 
Türkiye sanayileflme ve kalk›nma yolu ile büyümeyi 
bir tarafa b›rakm›fl bilim ve teknoloji kullanmaktan 
uzaklaflm›, sanayiden tar›ma bir  çok alanda d›fla 
ba¤›ml› hale getirilmifltir. Yeterince üretip kalk›nmas›n› 
sa¤layamayan ve ülke nimetlerinin adil paylaflamayan 
bir toplumda demokrasinin tüm kurum ve kurallar›yla 
yerleflmesi mümkün de¤ildir. Ülkemizdeki seçim 
kanun ve siyasi partiler yasas› halk›n iradesini meclise 
yans›mas›n›n önündeki en büyük engel olarak 
görülmektedir. 

Bu durum herkes taraf›ndan bilinmesine ra¤men 
yeterince ör¤ütlü olmayan türk toplumu bu konudaki 
taleplerini yeterince ve güçlü bir flekilde ifade 
edememektedir. Yasama,  yürütme, yarg› ve güçler 
ayr›l›¤› konusunda çok ciddi s›k›nt›lar vard›r.

Ba¤›ms›z olmas› gereken yarg› giderek daha çok 
yürütmenin emrinde çal›fl›r duruma gelmeye 
bafllam›flt›r. Daha özgürlükçü bir anayasa alt›nda 
cumhuriyetin temel ilkleri de¤ifltirilmeye ve teokratik 
bir devlet oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Üniversiteleri 
YÖK arac›l›¤›yla denetimi ve kontrolü alt›na alan 
iktidar bilimsel özerkli¤i yok ettikten sonra üniversite 
s›navlar›nda flaibeli hale getirmifltir. Hayat›n her 
alan›nda oldu¤u gibi üniversiteye girifl s›nav›nda da 
bizden olanlar ve olmayanlar ayr›m› getirilmeye 
çal›fl›lmaktad›r. Düflünce ve bas›n özgürlü¤ü giderek 
daralt›lmakta kiflilerin düflüncelerini aç›kça ifade 
etmelerinin önü kesilmeye çal›fl›lmaktad›r.	

Bütün bu olumsuzluklardan kurtulman›n, ça¤dafl, 
kalk›nm›fl, eflit ve hakça paylaflan bir ülke yaratman›n 
yolu demokrasiyi tüm kurum ve kurallar›yla hayata 
geçirmeye  ba¤l›d›r. TMMOB bu görüflten yola 
ç›karak Türkiye çap›nda bafllatt›¤› yerel kurultaylarla 
üyelerinin görüfllerini seçilen delegeler ar›c›l›yla 
Kas›m ay›nda Ankara’da yap›lacak olan demokrasi 
kurultay›na  tafl›yacakt›r.

TMMOB’ye ba¤l› Antalya’daki meslek odalar› Antalya’ 
n›n kentsel sorunlar›n›n yan› s›ra do¤al kaynaklar› 
ve çevre sorunlar›n› yaflama ve çal›flma koflullar›n›, 
e¤itim, sa¤l›k, bas›n yay›n özgürlü¤ü ile temel hak 
ve özgürlükler konusun da yap›lmas› gerekenleri 
tart›flm›fl ekonomik olarak kalk›nm›fl e¤itim ve sa¤l›k 
hizmetlerinden herkesin eflit yararlanabildi¤i, temel 
hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaflanabildi¤i, bas›n›n 
özgür oldu¤u, Cumhuriyetin temel ilkelerinin 
korundu¤u, eflitlikçi ve özgür bir anayasa için, do¤al 
kaynaklar›m›z›n korundu¤u, kad›n›n ikinci s›n›f bir 
yurttafl say›lmad›¤› bir ülke yaratmak için üzerlerine 
düflen tarihsel sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirme 
karar› al›nm›flt›r.
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15 May›s’ta Yürekler Kardefllikten Adaletten Yana Birleflti

15 May›s Pazar günü TMMOB‘ye ba¤l› 23 odan›n 
pankartlar› alt›nda Tren Gar›‘nda toplanmaya bafllayan 
mühendis, mimar ve flehir planc›lar› tafl›d›klar› 
dövizlerle meslek alanlar› üzerinden Türkiye‘nin 
sorunlar›na dikkat çektiler.

"Tekellere de¤il halka g›da yasas›" diyen g›da 
mühendisleri, "Madenlerin gerçek sahipleri halkt›r" 
diyen maden mühendisleri, "Nükleer santrale hay›r" 
diyen elektrik mühendisleri, "Yaflam› kuran biziz, 
yaflam›m›z› y›kan AKP" diyen makine mühendisleri, 
"TOK‹ ya¤mas› durdurulmal›d›r" diyen mimarlar, 
"‹mam›n mühendisi olmayaca¤›z" diyen ö¤renci 
üyeler renkli görüntüler sergiledi. 

Bandista‘n›n müzikleri eflli¤inde miting alan›na giren 
coflkulu kalabal›k, sloganlarla "Eflitlik, özgürlük, 
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve bir arada yaflama" taleplerini 
dile getirdi. 

TMMOB’nin örgütlü bulundu¤u tüm illerden yo¤un 
kat›l›m›n oldu¤u mitinge, D‹SK, KESK, TTB, emek-
meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle 
örgütleri de destek verdi.

S›hh›ye Meydan›’na kadar yürüyen TMMOB ve 
kat›l›mc› örgütler, flark›lar ve sloganlar eflli¤inde 
alana geldi. Mitingin aç›l›fl konuflmas›n› TMMOB 
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc› 
gerçeklefltirdi.

So¤anc› konuflmas›nda, AKP iktidar›n›n emperyalizme 
ba¤›ml› sömürü düzenini dinle imanla cilalayarak 
piyasan›n mutlak hakimiyetini kurdu¤unu belirterek, 
"AKP kendinden önceki tüm iktidarlara rahmet 
okutuyor. Art›k kesinlikle görülmüfltür ki, AKP zengin 
dostu yoksul düflman›d›r. Emperyalizmin ve büyük 
sermaye güçlerinin ülkemizde flimdi AKP eliyle 
uygulad›¤› düzen altta kalan›n can› ç›ks›n düzenidir" 
diye konufltu.
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AKP’nin, toplumun kodlar›n› de¤ifltirdi¤ini ifade 
eden So¤anc›, “Referandumla birlikte -ileri 
demokrasiye- geçildi¤i müjdesinin ard›ndan bunun 
bir ‘ucube demokrasi’ oldu¤u k›sa zamanda görüldü. 
12 Eylül referandumunda bunun yeni bir 12 Eylül 
oldu¤unu ifade ederek ‘2 Kere Hay›r’ demifltik. AKP, 
referandumu kazanarak kendi 12 Eylül‘ünü yürürlü¤e 
koydu. fiimdi güçlendirilmifl, pekifltirilmifl 12 Eylül 
rejimi alt›nda yafl›yoruz” dedi.

AKP‘nin TMMOB‘ye yönelik politikalar›na da de¤inen 
Mehmet So¤anc›, flöyle devam etti: 

"AKP’nin Baflbakan›, Bay›nd›rl›k Bakan› orada burada 
TMMOB‘yi de düzene sokaca¤›n› söylüyormufl. 50 
y›ll›k tarihimizde biz bunlar› çok duyduk. Ama onlar 
bu ülkenin mühendisini, mimar›n›, flehir planc›s›n› 
bilmez, anlamaz. Görsünler TMMOB’yi bugün bu 
alanda. ‹ktidar›n verdi¤i güçle giderek küstahlaflan 
AKP-Cemaat Koalisyonuna karfl› gerçek özgürlükler 
ve demokrasi mücadelesi ise ancak buna karfl› bir 
direnifl hatt›n›n kurulmas› ile mümkün olabilir. Bunun 
adresi bellidir, sokakt›r. Bugün burada yeni bir 
yaflam›n ça¤r›s›n› yap›yoruz. Sokaklar›n, meydanlar›n 
burjuva siyasetinin kirli oyunlar›yla çirkinlefltirildi¤i 
bir yerde bize düflen de elbette sokaklar› gerçek 
sahiplerinin sesiyle güzellefltirmektir”. 

So¤anc› Murathan Mungan’›n fliiri ile sözlerini 
tamamlad›:

15 May›s’ta Ankara’da düzenlenen TMMOB 
Mitingi’ne fiube üyelerimiz kat›l›m göstererek, 
örgütlülü¤ümüzün hem mesle¤imiz ad›na hem de 
ülkemiz ad›na hak ve eflitlik amac›yla verilen bu 
mücadelede ön saflarda yer ald›lar. Mitinge kat›lan 
tüm üyelerimize teflekkür ediyoruz.

"Söyleyin da¤lara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düflmesin kimse y›lg›nl›¤a
Geçit vard›r yar›nlara

En büyük silah umut etmek
Yadigar kals›n size
Da¤›lsak da göç yollar›nda
Yar›n bizim bütün dünya "



fiUBE ‘den
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Yeni Meslektafllar›m›z›n Yan›ndayd›k

Burdur’un Gündemi : Do¤algaz

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisli¤i Bölümü 4. s›n›f ö¤rencilerinin mezuniyet 
töreninde fiube olarak yer alarak, yeni mezun 
meslektafllar›m›za baflar›lar diledik. Atatürk Konferans 
Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde; fiube 
Baflkan› Hüseyin Barut ve Merkez Ö¤renci Üye 
Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tezgiden 
mezun makine mühendislerine arma¤anlar›n› verdi. 
Törene fiube Yönetim Kurulu üyeleri, fiube Müdürü 
Hüseyin Ö¤ünlü ve flube personeli de kat›l›m gösterdi.

MMO Antalya fiubesi Burdur ‹l Temsilcili¤i ile Burdur 
Tüketicileri Koruma Derne¤i’nin ortaklafla düzenledi¤i 
Tüm Yönleriyle Burdur’da Do¤algaz Uygulamalar› 
Paneli’ne ilgi yüksekti. 

Burdur Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleflen 
panelde, MMO Antalya fiubesi Burdur ‹l 
Temsilcili¤i’nden Ömer Ürkmez, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Do¤algaz Bölümü Ö¤retim Üyesi ‹brahim 
Kelefl, ‹MO Burdur ‹l Temsilcili¤i’nden Hüseyin 
Y›ld›z, Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü’nden Yaflar 
Ifl›k, Torosgaz Bölge Müdürü Oktay Küp ve Avukat 
Ayd›n H. Bilgen do¤algaz kullan›m› ve uygulamalar› 
ile ilgili görüfllerini aç›klad›.

Burdur’da alt yap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›yla 
2 bin 500 konuta do¤algaz verildi¤inin belirtildi¤i 
panelde, kentte do¤algaz kullanmaya bafllayan 
tüketicilerin karfl›laflaca¤› sorunlara  ve bu sorunlar›n 
çözüm önerilerine de de¤inildi. Panelde ayr›ca MMO 
Antalya fiubesi Burdur ‹l Temsilcili¤i’nden Ömer 
Ürkmez do¤algaz tesisat›nda dikkat edilmesi gereken 
ayr›nt›lar› da kat›l›mc›larla paylaflt›.
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MMO fiube Baflkan› Hüseyin Barut, yap› denetim 
sektöründe istihdam eden makine mühendislerinin 
ekonomik ve sosyal s›k›nt›lar›n›n her geçen gün 
artt›¤›na de¤inerek, yönetmeli¤in iyilefltirici bir 
flekilde de¤ifltirilmesi gerekti¤ini söyledi.	 

“Denetim Bir Kamu Hizmetidir”

Barut, yap› denetimin en büyük sorunlar›ndan birinin 
binalar›n iyi denetlenmedi¤i oldu¤unu aç›klad›. 
MMO fiube Baflkan› konuflmas›n› flöyle sürdürdü: 

“Makina Mühendisleri Odas› olarak, yap› denetimdeki 
binalar›n daha iyi denetlenmesi konusunda normlar›n 
ço¤alt›lmas› gerekti¤ini düflünüyor, yap› denetimde 
mevcut çal›flanlar›n içinde bulundu¤u dar bo¤az› 
göz ard› eden, personel say›s›n› azaltan mevcut 
yönetmeli¤in acilen iyilefltirilmesi gerekti¤ini 
savunuyoruz. Binalardaki denetimin do¤ru yap›lmas› 
bir kamu hizmetidir. Meslek odalar› da bu hizmeti 
vermelidir”.

17 A¤ustos, 12 Kas›m 1999 Do¤u Marmara Depremleri 
sonras› Türkiye’de Yap› Denetimin geliflimi, 11 Mart 
2011 Japonya Depreminin etkileri, Yap› Denetim 
Yasas›’n›n ve Yönetmeli¤i’nin getirdikleri, Yap›

Denetim Yasa Tasla¤›, 7 A¤ustos 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yay›mlanan “Yap› Denetim Uygulama
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Yönetmelik” gere¤i 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 
Yap› Denetim Kanunu 81 ilde uygulanmaya 
bafllanmas›, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar ve 
çözüm önerilerinin ilgili taraflarca tart›fl›ld›. Görüfl 
ve önerilerin ard›ndan  EMO fiube Baflkan Yard›mc›s› 
‹brahim Kücü çal›fltay  sonuç bildirgesini okudu.

Çözüm  önerileri:
1)Yap› Denetimi Kanunu ve Yönetmeliklerinde yeni 
düzenlemeler yap›ld›ktan sonra yap› denetimi tüm 
illerde yap›lmal›d›r.

2)Denetim süreci yeni bir yasal düzenleme ile 
eksikliklerin giderildi¤i, yanl›fll›klar›n düzeltildi¤i, 
et ik kurallar›n›n belir lendi¤i bir yap›ya 
kavuflturulmal›d›r. 

3)Yap› üretim sürecinin tek muhatab› Bay›nd›rl›k 
ve ‹skân Bakanl›¤› olmal›, tüm ilgili kurum ve 
kurulufllar›n sa¤l›kl› denetim yap›lmas› konusunda 
eflgüdümü sa¤layacak yeni düzenlemelere 
gidilmelidir.

4)Denetçi ve kontrol eleman› mimar ve mühendislere 
yönelik olarak taraflarca tip hizmet sözleflmesi 
yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

5)Düflük ücret k›skac›nda olan denetçi ve kontrol 
eleman› mimar ve mühendislere yönelik TMMOB 
bir çal›flma yaparak yürütme nezninde giriflimlerde 
bulunmas› gerekmektedir. 

6)Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› Yap› Denetim 
Komisyonu ve Bay›nd›rl›k Müdürlüklerinde 
oluflturulacak Yap› Denetim Komisyonlar›nda 
TMMOB ve ilgili di¤er taraf temsilcilerinin bulunmas› 
sa¤lanmal›d›r.

7)Belge veren kurum verdi¤i belge ile ilgili sicilleri 
tutmal›d›r. Denetçi ve kontrol elemanlar› mimar ve 
mühendislerin performans de¤erlendirmeleri olarak 
tan›mlanan siciller, TMMOB‘nin ilgili meslek odalar› 
taraf›ndan verilmeli ve sicilleri de odalar taraf›ndan 
tutulmal›d›r. Mevcut yasa ve yönetmelikte bulunan, 
sicillerin Yap› Denetim Komisyonunca tutulmas› ile 
ilgili hükümler iptal edilmelidir.

8)Yap› denetimi yap›lan her yap›, her türlü hasar 
ve kusura karfl› sigorta sistemi ile güvence alt›na 
al›nmas› için yasal düzenleme acil olarak yap›lmal›d›r. 
Mesleki sorumluluk sigortas› getirilmelidir.

Elektrik Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi’nde 
düzenlenen Yap› Denetim Çal›fltay›’na Odam›z ad›na 
fiube Baflkan› Hüseyin Barut, fiube Yönetim Kurulu 
Üyesi ‹brahim Atmaca, fiube Yap› Denetim Komisyon 
Baflkan› Murtaza Ergen ve  Yap› Denetim Komisyonu 
Üyesi Mahmut Selçuk Öztekin kat›l›m gösterdi. 
‹nflaat Mühendisleri Odas›, Jeofizik Mühendisleri 
Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas› ve Mimarlar Odas› 
Antalya fiubeleri birlikteli¤iyle düzenlenen Yap› 
Denetim mevzuat›, iflleyifli, uygulamalar› ve sorunlar› 
ile çözüm yollar›n›n arand›¤› çal›fltaya 165 kifli kat›ld›.

Yap› Denetim Çal›fltay›’nda Meslektafllar›m›z›n Sorunlar›n› Paylaflt›k
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9)TMMOB bütün eksik ve yanl›fll›klar› giderilmifl 
yeni bir Yap› Denetim Yasas› metni haz›rlayarak 
yürütme nezninde giriflimlerde bulunmal›d›r. Gerek 
kanunun haz›rlanmas›nda ve gerekse uygulamas›nda 
TMMOB ve ilgili taraflar aktif rol almal›d›r. Bu çal›flma 
sadece yap› denetim konusu ile s›n›rl› kalmamal›, 
mühendis ve mimarlar› ilgilendiren di¤er tüm 
konularda yasa ve yönetmelik çal›flmalar› yap›lmal›d›r. 

10)fiantiye flefli¤i ile ilgili yap›lan düzenlemede 
30.000m2 inflaat alan› flantiye flefi sorumluluk alan› 
olarak belirlenmifltir. Ancak befl ayr› yap›n›n flantiye 
flefli¤i üstlenebilece¤i gibi ikinci bir s›n›rlama 
getirilmifltir. Bu durum inflaat alan› küçük olan yap›lar 
için flantiye flefi sorumlulu¤unu alacak kiflilerin 
bulunamamas› anlam›na gelebilecek tart›flma ve 
karmaflalara neden olabilecektir. Bu s›n›rlama 
kald›r›lmal›d›r. 

Yap› denetim kuruluflu, yap› denetçileri ile flantiye 
fleflerinin görev süreleri yeni yasal düzenlemede; 
‘‘flantiye flefinin yap›m ifline, yap› denetim 
kurulufllar›n›n ve denetçilerinin denetim ifline dair 
görevlerinin süresi yap› kullanma izin belgesi 
al›n›ncaya kadar de¤il, ruhsat veren ilgili idarenin 
yap›m iflinin bitti¤ine dair düzenlendi¤i ifl bitim 
belgesinin onayland›¤› tarih ile son bulur” fleklinde 
yer almal›d›r. fiantiye flefi ile yap› denetim kuruluflu 
ve denetçilerin görev sürelerinin Yap› kullanma izin 
belgesi al›nd›¤› tarihte bafllamas› yasa ile belirlenmifltir. 
‹flbitim belgesi onayland›ktan sonra müteahhit yap› 
kullanma izin belgesini 2- 3- 4 y›l sonra almakta ya 
da hiç almamaktad›r. Sorumluluk süresi yasal olarak 
yap› kullanma izninin bafllad›¤› tarih olarak 
belirlenmesi nedeniyle yasadaki 2 y›l ince ifllerden 
ve 15 y›l tafl›y›c› sistemden sorumluluk konusunda 
büyük bir haks›zl›k ortaya ç›kmaktad›r.Bu nedenle 
sorumluluk bafllang›ç tarihi iflbitim belgesi tarihi 
olarak mutlaka de¤ifltirilmelidir.

11)Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› Yap› Denetim 
Komisyonu Baflkanl›¤› taraf›ndan uygulamaya konulan 
yeni sisteme (YDS) yönelik web sitesi eksiklikleri 
biran önce giderilmelidir.

12)Denetimin ba¤›ms›zl›¤› felsefesine uygun olacak 
flekilde, yap› denetim kuruluflunun seçimi; yap› 
sahibi, yap› müteahhidi, proje müellifi ve ilgili idare 
inisiyatifinden ç›kart›larak ba¤›ms›z hale getirilmelidir. 
Yap› denetim kuruluflu ile müteahhit yada yap› sahibi 
aras›ndaki direkt ifl ve para iliflkisini ortadan kald›ran 
elektronik ortamda insan müdahalesi de 
yap›lamayacak bir sistemle yap› denetim kuruluflu 
ve sigorta firmas›n›n seçiminin yap›laca¤› yasal 
düzenlemenin acil olarak yap›lmas› gerekmektedir. 

13)Denetçi belgeleri, uzmanl›k alanlar›na göre ve 
meslek odalar›nca verilecek e¤itim ve de¤erlendirme 
s›nav›ndan sonra verilmelidir.

14)Yap› denetim kuruluflu, denetledi¤i yap›larda 
gerekti¤inde ayn› meslekten olmak ve sorumluluk 
almak flart›yla, mimar ve mühendis görevlendirmesi 
veya görevden almas› ifllemini internet ortam›nda 
yapabilmesi için YDS sisteminde gerekli de¤ifliklik 
yap›lmal›d›r.

15)Cezai sorumluluklar›n; 818 say›l› Borçlar Yasas› 
ve di¤er mevzuat hükümleri ile uyumlu, mimar ve 
mühendis haklar›n› koruyacak flekilde yeniden 
düzenlenmelidir.3194 ve 4708 say›l› yap› denetim 
hakk›ndaki kanunun cezai müeyyideler bölümün 
de bütün cezai sorumluluklar›n yüklendi¤i yap› 
denetim kurulufllar›n›n ve denetçilerin cezalar›n›n 
haf i f le t i lmes in i  ve müteahhi t  de ceza i  
sorumluluklar›n›n yap› hasar ve kusurlar›n›n tazminin 
yaz›ld›¤› yeni bir düzenleme de acil olarak 
yap›lmal›d›r.
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16)5205 say›l› yasa ile getirilen muafiyetlerin 
kald›r›lmas› ve tüm kurum ve kurulufl yap›lar›n›n 
da kapsam alan›na al›nmas› sa¤lanmal›d›r.	

17)Uygulama projelerinde imara uygun de¤ifliklikler, 
sonradan proje tadilat› yap›lmas› flart› ile proje 
müelliflerinin oluru ve yap› denetim kuruluflundaki 
ilgili denetçi mimar ve mühendis onay› ile 
yap›labilmelidir.

18)Mevcut yönetmelikte oldu¤u gibi, o ilde ruhsata 
ba¤lanacak yap› alanlar› miktar›na göre, amaca 
uygun yap› denetim hizmetinin verilebilmesi için, 
Yap› Denetim Kuruluflu say›s› s›n›rland›r›lmal› ve 
Bakanl›kça uygun dönemlerde güncelleme ve 
denetleme yap›larak kurulufl say›s› belirlenmelidir.

19)Kamusal bir denetim olan Yap› Denetimin 
amaçlanan nitelikte olabilmesi için;

a)Denetimde aktif rol alan Mimar ve Mühendisler, 
yasal düzenlemelerle, kendi meslek örgütleri olan 
TMMOB taraf›ndan denetlenip sicilleri tutulmal›d›r.

b)Yap› Denetim Kurulufllar›, kendi Birli¤i taraf›ndan 
düzenli olarak denetlenmeli ve etik kurallar› 
oluflturulmal›d›r.

Sa¤l›kl›, güvenli, planl› kentleflmeyi ve depremlere 
dayan›kl› yap›laflmay› sa¤layacak yasal düzenlemeler 
yap›lamam›fl, var olan yasalar çeflitli de¤ifliklikler 
yap›lmas›na ra¤men çeflitli nedenlerle etkin olarak 
uygulanamam›flt›r.

Bugün baflta ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Bursa, Adana 
ve Antalya gibi büyükflehir belediyelerimiz ve 
ilçelerinde siyasal ç›karlar nedeniyle kurallara ayk›r›, 
kaçak yap›laflman›n sistematik bir hale geldi¤i 
yerleflme mekânlar› haline getirilmifltir.Merkezi ve 
yerel yönetimlerde yerleflme ve yap›laflmalar›n etkin 
denetimi konusunda seçim ve oy kayg›s› nedeniyle 
bir kararl›l›k görülmemektedir.

Her ne kadar büyükflehir belediyeleri, yeni belediyeler 
ve il özel idareleri ilgili yasalarda,  deprem ve di¤er 
do¤al afet zararlar›n›n azalt›lmas› konusunda tüm 
sorumluluklar yerel yönetimlere devredilmifl gibi 
görünüyor ise de, ilgili kurumlar›n bu yükümlülükleri 
yerine getirmek için gereken kurumsal ve finansal 
kaynaklar› nereden ve nas›l temin edecekleri aç›kça 
belli de¤ildir. Halk›m›z›n da güvenli ve sa¤l›kl› bir 
çevrede, güvenli ve sa¤l›kl› bir yap›larda yaflam 
arzusu, maddi zorluklar› nedeniyle talepleri de güçlü 
de¤ildir.

4708 say›l› yasan›n ve ç›kar›lan yönetmeliklerin 
yap›da yap›lmas› gereken güvenli ve sa¤l›kl› 
kontrolün sa¤layamad›¤›, devaml› yönetmelik ve

4708 say›l› Kanun maddelerinde de¤ifliklikler yap›lsa 
da, (TBMM‘nde flu anda teklif edilen de¤ifliklik 
teklifinde oldu¤u gibi)  ilgili kurum ve kurulufllar, 
bütün meslek odalar› ve üniversitelerin görüflleri 
al›nmadan haz›rlanan yasa ve yönetmelikler devaml› 
kadük kalmaktad›r. Bunun için; bütün meslek odalar›, 
üniversiteler ve ilgili kurum ve kurulufllar›n kanun 
ve yönetmelik taslaklar›n haz›rlanmas›nda görev 
alarak, yap› denetimde, denetimin de¤iflmez ö¤esi 
olan denetçileri ön plana ç›karan, yap› denetimi ve 
denetçilerin ilgili yap› denetim flirketleri ile yap› 
sahibi ve denetim flirketi ile olan parasal pazarl›¤› 
ortadan kald›racak bir sistemin oluflturulmas› (Yap› 
denetim da¤›t›m›n ve denetçi ücretlerin tespiti ile 
ödemelerin il yap› denetim komisyonlar›nca yap›lmas› 
veya ödemelerinin denetlenmesi ve bu komisyonlara 
meslek odalar› ve ilgili kurumlardan üyelerin al›nmas›) 
gerekmektedir. 

Sonuç bildirgesinin tamam›na 
www.mmo.org.tr/antalya adresinden ulaflabilirsiniz.
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fiube sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde 
Kalite Yönetimi E¤itmeni ‹brahim K›l›ç ‹letiflim 
Semineri verdi. fiube Toplant› Salonu’nda gerçekleflen 
seminere çok say›da üyemiz kat›l›m göstererek çeflitli 
iletiflim al›flt›rmalar›yla keyifli dakikalar yaflad›.  

K›l›ç’›n iletiflim becerileri isimli çal›flmas›n›n sunumu 
afla¤›da özetlenmifltir.   

Her yüzy›l›n önemli sorunu anlafl›lmak ve 
anlayabilmek. ‹ster sözler olsun ister davran›fllar 
olsun iletiflim baflar›m›z›n da önemli bir faktördür. 
‹nsanlarla iyi bir diyalog kurmak ve sürdürmek 
istiyorsak flu sorular› kendimize bir kez daha 
sormal›y›z.

‹letiflim nedir?
Sözel iletiflim ve davran›fllar›
‹letiflim problemlerinin nedenleri ve üstesinden gelme 
Konuflan beden
‹letiflimde önemli faktör: D‹NLEME
Türk insan› ve iletiflim teknikleri nelerdir?

Mevlana ayn› dili konuflanlar de¤il ayn› duygular› 
paylaflanlar anlaflabilirler demifltir. 

Yürek bilekten güçlüdür.
Yüre¤indeki yaflama dokun.
Yüre¤ini bedenine yans›t. E.Kafl›kç›

Hikmetin Kökü yürekte, meyvesi dildedir. Ptolemy

‹letiflim süreçlerimizde iflin içine yüreklerimizi 
sokamad›¤›m›z için, yüre¤imizi yüzümüze, bedenimize 
yans›tamad›¤›m›z için so¤uk, yabani sert, 
sosyalleflmemifl, kapal› samimiyetsiz insanlar olarak 
alg›lanabiliyoruz.

Bilinçli ya da bilinçsiz bir flekilde insanlara kendimizi 
sunma fleklimiz vard›r.‹ster siyah k›yafetler , siyah 
kirli k›yafetler giyinen biri olun her gün beyazlar

giyinen biri olun ister flapka tak›n, ister piercing, 
ister dövme yapt›r›n hepsi yaflam felsefemizi, ait 
oldu¤umuz ya da olmak istedi¤imiz , gördü¤ümüz 
ya da görmek/göstermek istedi¤imiz gruba kendimizi 
pazarlama sunma ve iletiflim fleklimizidir.	

‹maj çok k›sa bir sürede oluflmakta ve Nasreddin 
Hoca’ n›n  f›kras›nda oldu¤u gibi ye kürküm ye” 
imaj faktörlerinin gerçek hayatta önemini ifade eden 
oldukça gerçekçi bir hikayedir.  Çünkü imaj devrinde 
yafl›yoruz ve en duygusal zekas› yüksek olarak 
bilinen flirket bile imaj faktörlerine oldukça önem 
vermektedir.

Ne kadar dürüst, çal›flkan bir insan olursak olal›m 
insanlar sizin d›fl›n›z› sevmedilerse içinize bakma 
gere¤i bile duymayacaklard›r. Bugün birçok kurumsal 
firma personel al›m›nda ya da terfisinde, ayn› 
standartlarda olan kifliler aras›nda imaj› en iyi olan› 
tercih etmektedir. ‹çinizdeki iyi de¤erleri d›flar› iyi 
reklama sokmazsan›z, iyi resimleyemezseniz tercih 
edilen biri olamayacaks›n›z demektir.Onda ne 
buldular anlayamad›m?

Adamlar bana, görür görmez takt›lar. Onun için 
baflkas›n› tercih ettiler. fieklinde serzeniflte bulunuruz. 
‹nsanlar his ve düflüncelerini anlatabilmek için 
iletiflime girmek zorundad›rlar. Hepimiz hayat›m›zda 
arkadafllar›m›z›n, çocuklar›m›z›n, akrabalar›m›z›n ve 
komflular›m›z›n hofllanmad›¤›m›z davran›fllar›n› onlara 
bildirmek zorunda kalm›fl›zd›r. Bunu yaparken de 
epey zorlanm›fl›zd›r. Çünkü olumsuz bir tavr› karfl› 
tarafa bildirmek risklidir. Karfl› taraf› incitebiliriz, 
onda nefret hissinin uyanmas›na vesile olabiliriz 
veya ters bir tepkiyle karfl›laflabiliriz. ‹flte bu 
durumlarda iletiflimin etkili olabilmesi için baz› 
metotlar kullan›r›z. Bunlardan birisi de “ben mesaj”d›r.

Ben mesaj›n›n genifl çerçevede tan›m›n› yapabilmek 
için “sen mesaj›” ile birlikte ele almam›z 
gerekmektedir. Ben mesaj›, karfl› taraf›n olumsuz bir 
davran›fl›n› ona bildirirken nazarlar› kendi üzerimize 
çekip ben merkezli his ve düflüncelerimizin 
aktar›lmas›d›r. Burada sen mesaj›n›n tersi kullan›l›r. 
Sen mesaj› ise, davran›flta bulunan›n davran›fl›n› 
kendi kusur ve noksanl›klar›ndan kaynakland›¤›n›n 
hissettirilmesidir. 

‹nsanlarla iletiflimde baflar›l› olmak istiyorsak öncelikle 
etkin dinlemeyi ö¤renmemiz gerekmektedir. 
Uzakdo¤u kültüründe dinlemek konuflmaktan daha 
makbul say›lmaktad›r. Ünlü bir düflünür çocuklar›na 
iyi bir servet b›rakmak isteyen “Ona iyi dinlemeyi 
ö¤retsin” demifltir. ‹lkokuldan beri ö¤retmenlerimizi 
tam olarak dinledi¤imizi düflünsenize…

A’dan Z’ye ‹letiflim

fiUBE’den



Yönetmenin Felsefesi Anlat›ld›

fiUBE’den
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fiube sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Kalite 
Yönetim E¤itmeni ‹brahim K›l›ç, Toplam Kalite 
Yönetimi isimli bir seminer gerçeklefltirdi.	 

fiube’de düzenlenen seminerin özeti afla¤›da 
ka t › lamayan üye ler imize  sunulmufl tur .    

Toplam Kalite Yönetimi endüstri ça¤›ndan bilgi 
ça¤›na ilerleyen dünyam›zda üretim flirketlerinden 
bafllayarak, hizmet flirketlerine ve giderek kamu 
iflletmelerine ve kar amac› olmayan kurulufllara kadar 
baflar›ya ulaflman›n temel yolu olarak benimsenmekte 
ve farkl› yaklafl›mlarla uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r.  

Toplam Kalite yaklafl›m›, mevcut ve gelecek aras›nda 
iliflkiyi kurmak ve geçifli kolaylaflt›rmak için tüm 
dünyada yayg›n olarak kabul görmüfl bir yönetim 
felsefesidir.  

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurlar› Nelerdir? 
Toplam Kalite Yönetimi 8 unsur ile aç›klanmaktad›r :

Müflteri,Tedarikçi ve Çal›flanlar ile ‹liflkiler 
1. Aflama; Uygunluk Kalitesi  
2. Aflama; Müflteri Memnuniyeti  
3. Aflama; Pazarca Alg›lanan Kalite ve De¤er  
4. Aflama: Müflteri ‹çin Üstün De¤er Yönetimi 

Toplam Kalite Yönetiminden bahsederken Japonya’da 
ve ABD’de kalite konusunda  çal›flmalar yapm›fl olan 
Dr.DEM‹NG’in kalite felsefesi hakk›nda k›sa bilgi 
vermemiz gerekir. Juran, Crosby, Feigenbaum gibi 
kalite öncülerinin ilkelerinden yararlanan Dr.Deming 
K›rm›z› Boncuk Deneyi Uygulamas› ile Sistemde 
bulunmas›  olas› kusurlar ve bunlardan ay›klanmas› 
hakk›nda bilgi vererek k›rm›z› boncuklar 
ay›klanmadan yani sistem elimine edilmeden hata 
ve firelerin tekrar›n›n önlenmesinin olas› olmad›¤›n› 
vurgulamaktad›r. 

Deming TKY'nin daha çok bir yönetim sistemi olarak 
alg›lanmas› gerekti¤i üzerinde durarak önemli gördü¤ü 
konular› ondört madde halinde vurgulam›flt›r. Bunlar 
toplam kalite yönetiminin 14 ilkesi olarak kabul 
edilmifltir;

Dr. W. Edwards Deming'14 Kriteri

1.	 Hizmet ve ürünlerin gelifltirilmesi için amaçlarda 	
süreklilik flartt›r.

2.	 Yeni bir yönetim felsefesini ortaya koyun.
3.	 Kalitenin sa¤lanmas› için denetimlere güvenmeyin.
4.	 ‹flinizdeki baflar›y› sadece fiyatlara göre 			

de¤erlendirme al›flkanl›¤›ndan vazgeçin.
5. 	Sürekli iyilefltirmeyi tüm süreçlerinize yay›n ve  	

devaml›l›¤›n› sa¤lay›n.
6. 	E¤itimi kurumlaflt›r›n.
7. 	Liderlik mekanizmas›n› oluflturun.
8. 	Korku engelini yok edin.
9. 	Çeflitli birimler ve yönetim aras›ndaki engelleri 		

yok edin.
10.	Hatalar›n % 95'i yönetimden kaynaklan›r, bunu 	

kabullenin.
11.	‹fl yerlerinde “önce kalite” felsefesini egemen 		

k›larak, kiflileri buna göre de¤erlendirin.
12.	Çal›flanlar›n ifl yerlerinden gurur duymalar›n› 		

önleyecek engelleri yok edin.
13.	Çal›flanlar› gelifltirmeye yönelik e¤itim çal›flmalar›n› 	

destekleyin. En iyi yat›r›m insana yap›lan  		
yat›r›md›r.

14.	De¤iflimi gerçeklefltirecek somut iflleri yap›n.

Sonuçlara 
Yönelme

Müflteri 
odakl›l›k

Tedarikçilerle
‹flbirli¤i

Çal›flanlar›n 
Gelifltirilmesi 
ve Kat›l›m›

Süreçlerle 
Yönetme ve 

Verilere 
Dayanmaz

Sürekli 
‹yilefltirme 

ve Yarat›c›l›k

Liderlik 
ve Kararl›l›k

Toplumsal 
Sorumluluk

TKY Unsurlar›



2010 ÖSYS k›lavuzundaki teknoloji fakülteleriyle 
ilgili k›s›mlar›n yürütmesi TMMOB’nin baflvurusuyla 
Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. 
2010 y›l›nda teknoloji fakültelerine yerlefltirilen 3600 
ö¤rencinin ve ailelerinin ma¤duriyetini siyasal iktidar 
sorumluluktan kaçmayarak ivedilikle gidermelidir.

Bilindi¤i üzere Bakanlar Kurulu, 2009 y›l›nda çeflitli 
üniversitelerde kurulu bulunan 19 mesleki ve teknik 
e¤itim fakültesini kapatarak yerlerine “Teknoloji 
Fakültesi” ad› alt›nda yeni fakültelerin kurulmas›na 
karar vermiflti. Bu çerçevede 2010 ÖSYS k›lavuzunda 
6 üniversitede aç›lan teknoloji fakültesinin mühendislik 
bölümlerine ö¤renci al›naca¤›na iliflkin duyuru 
yap›lm›flt›.

Ayn› üniversite bünyesinde iki farkl› fakültede ayn› 
adl› bölümlerin kurulmas› ve ÖSYS’de teknoloji 
fakültelerine iki ayr› puan türüyle ö¤renci al›nmas›, 
eflitsizlik yarataca¤› gerekçesiyle Birli¤imiz taraf›ndan 
yarg›ya tafl›nm›flt›. 

Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu, 2010 ÖSYS 
K›lavuzunda, Afyon Kocatepe, Süleyman Demirel, 
F›rat, Sakarya, Karabük, Gazi Üniversitelerinin 
Teknoloji Fakültelerine iliflkin yer alan hükümlerinin 
yürütmesinin durdurulmas› yönünde karar verdi. 

Süreç Nas›l Geliflti?
Bakanlar Kurulunun, çeflitli üniversitelerde kurulu 
bulunan mesleki ve teknik e¤itim fakültelerini 
kapatarak yerlerine “Teknoloji Fakültesi” ad› alt›nda 
yeni fakülteler kurulmas›na iliflkin karar› 13 Kas›m 
2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›mland›. Ancak 
Bakanlar Kurulu karar›nda hangi bölümlerin 
kurulaca¤›na dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. 

YÖK taraf›ndan bafllang›çta teknik ö¤retmen yetifltiren 
mesleki ve teknik e¤itim fakültelerinin teknoloji 
fakültesine dönüfltürülerek, uygulamac› mühendis 
yetifltirece¤i yönünde kimi belirsiz aç›klamalarda 
bulunuldu, baz› ülkelerde faaliyet gösteren uygulama 
mühendisi kavram›na denk gelecek bir sistemin 
uygulamaya konulaca¤› aç›kland›. YÖK taraf›ndan 
kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeden sessiz 
sedas›z yürütülen çal›flmalar›n sonucunda baz› 
üniversitelerde Bakanlar Kurulu karar›na uyularak 
teknoloji fakültesi aç›ld›. Ancak, YÖK’ün gerekli 
çal›flmalar› yürütmemesi, haz›rl›klar› yapmamas› 
sonucu teknoloji fakültelerinde de di¤er mühendislik 
fakültelerinde oldu¤u gibi “mühendis” yetifltirilece¤i 
ilan edildi.

Teknoloji Fakültelerine Ö¤renci Al›m›nda “Ben Yapt›m Oldu” 
Diyen Siyasal ‹ktidara, YÖK’e ve ÖSYM’ye yarg› “dur” dedi

Bu çerçevede 2010 ÖSYS k›lavuzunda 6 üniversitede 
aç›lan teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerine 
ö¤renci al›naca¤›na iliflkin duyuru yap›ld›.	 

Bafllang›çtaki amac›n› gerçeklefltiremeyen YÖK, 
üniversitelerimizde halen bulunan mühendislik 
fakültelerine al›nan ö¤rencilerden farkl› olarak 
teknoloji fakültelerine Mesleki ve Teknik Ö¤retim 
Kurumu (MTOK) kontenjan›yla YGS-1 puan› 
üzerinden tercihli olarak ö¤renci kabul etti. Ayn› 
fakültelere ayr›ca genel kontenjan üzerinden 
ortaö¤retim kurumlar›n›n baz› programlar›ndan 
mezun olanlar da tercihli olarak al›nd›, di¤er ö¤renciler 
ise AOBP’leri 0.12 ile çarp›larak ilgili bölümlere 
yerlefltirildi. Böylece teknoloji fakültelerinin 
mühendislik bölümleri için farkl› türde puanlarla 
ö¤renci kabulü söz konusu oldu.

Kendi içinde eflitsizli¤i bar›nd›ran, karmafl›k olan ve 
tekni¤in ve bilimin d›fl›nda olan bu uygulama, ÖSYM 
taraf›ndan yay›mlanan 2010 ÖSYS Tercih K›lavuzunda, 
flu aç›klamayla ortaya konulmufltur: “Teknoloji 
Fakültesi  l isans programlar›na M.T.O.K. 
kontenjan›ndan yerleflen adaylara bir y›ll›k intibak 
program› uygulan›r. ‹ntibak program›ndan muaf 
olmak için matematik ve fen derslerinden muafiyet 
s›nav›nda baflar›l› olmak gerekmektedir. ‹ntibak 
program›nda baflar›l› olan ö¤renciler birinci s›n›fa 
devam ederler. ‹ntibak program› süresi, ö¤renim 
süresi sütununda gösterilen y›llara dahil de¤ildir.” 

TMMOB olarak, mühendislik e¤itimine ve eflitlik 
ilkesine ayk›r› buldu¤umuz karar›n, ö¤renciler 
tercihlerini yapmadan düzeltilmesini aksi halde dava 
açaca¤›m›z› gerek YÖK’e gerekse ÖSYM’ye 
bildirmemize karfl›n, bu yanl›fl düzeltilmemifltir. 

2010 ÖSYS tercih k›lavuzunun 6 ayr› üniversiteye 
ait ilgili bölümlerinin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulmas› istemiyle açt›¤›m›z davada, Dan›fltay 
ilgili dairesinin istemimizi reddetmesi üzerine 
yapt›¤›m›z itiraz sonras›nda, Dan›fltay ‹dari Dava 
Daireleri Kurulu, teknoloji fakültelerine giriflte, mesleki 
ve teknik ortaö¤retim kurumlar› mezunlar›n›n YGS-
1 puan›yla kabul edilmesini hukuka ayk›r› bularak, 
6 teknoloji fakültesine iliflkin k›lavuz hükümleri 
hakk›nda yürütmenin durdurulmas›na karar vermifltir.

Siyasal iktidar, YÖK ve ÖSYM, bilime ve hukuka 
kulaklar›n› kapatarak yanl›fll›ktan dönmemifl; 2010-
2011 e¤itim-ö¤retim döneminde Afyon Kocatepe, 
Süleyman Demirel, F›rat, Sakarya, Karabük,
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Gazi Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerinin ilgili 
bölümlerini tercih eden ö¤rencileri ma¤dur etmifllerdir. 
Bu ma¤duriyetin sorumlular› siyasal iktidar ve YÖK’tür.

Siyasal iktidar ve YÖK, hiçbir haz›rl›k yapmadan 
alelacele teknoloji fakülteleri kurup, hedefledikleri 
amaca ulaflamay›nca, tamam›n› “mühendislik fakültesi” 
haline dönüfltürerek, puanlama ve yerlefltirme 
sistemini bilim, teknik ve eflitlik ilkesine ayk›r› bir 
flekilde düzenlemifl ve zaten ma¤duriyet üreten 
sisteme bir ma¤duriyet daha eklenmesine neden 
olmufllard›r. 

Siyasal iktidar, YÖK ve ÖSYM üçgeninde akademik 
dünyan›n güvenilirli¤i art›k kalmam›flt›r. Bütün 
uyar›lar›m›za ra¤men, kamuoyundan gizlenerek 
yürütülen teknoloji fakülteleri süreci, AKP iktidar›n›n 
ve YÖK’ün aya¤›na dolanm›flt›r. 

Hakl› istem ve elefltirilere kulaklar› kapal›, kendinden 
menkul yarg›lara sahip bir yüksekö¤retim yönetiminin 
ellinde toplumun gelece¤i heba edilmektedir. fiifre 
vakas› muamma olarak devam ederken, gençlerin 
güveni bu yarg› karar›yla bir kez daha sars›lm›flt›r.

fiimdi ne yap›lmal›d›r?
‹lk olarak yap›lmas› gereken; teknoloji fakültelerine 
yerlefltirilen ö¤rencilerin ma¤duriyetlerinin, siyasal 
iktidar ve YÖK taraf›ndan ivedilikle, bu ö¤renim 
dönemi bitmeden giderilmesi ve sorunun 
çözülmesidir. Ö¤renciler bugün itibar›yla bu yarg› 
karar›yla bofla düflen bir ö¤renim dönemi içine 
girmifllerdir. Ö¤rencilerin ve ailelerinin hayallerini 
siyasal iktidar karartmamal›, bu ma¤duriyeti giderici 
önlemleri ivedilikle almal›d›r.

‹kinci olarak yap›lmas› gereken; 2011 ÖSYM 
kitapç›¤›ndan teknoloji fakültelerinin ç›kar›lmas›d›r. 
Bugün yeni bir s›nav sürecindeyiz. Ö¤renci adaylar›n›n 
bir aray›fl içinde olduklar› günlerdeyiz. Önümüzdeki 
ö¤retim döneminde yeni ma¤duriyetler yarat›lmamas› 
için teknoloji fakültelerine ö¤renci kabul 
edilmemelidir. Aksi halde TMMOB olarak sürecin 
takipçisi olaca¤›z ve gerekti¤inde konuyu tekrar 
yarg› önüne götürece¤iz.

Esas yap›lmas› gereken ise, gençlerimizin art›k ma¤dur 
edilmemesi, gelece¤e olan güvenlerinin yitip 
gitmemesi için teknoloji fakültesi yanl›fl›ndan derhal 
geri dönülmesidir. Teknoloji fakültelerinin kurulmas›na 
iliflkin 2009/15546 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› iptal 
edilmelidir. 

Mühendislik e¤itimi alan›nda yaflanan pek çok sorun 
varken ve bu sorunlar›n çözümü için hiçbir ad›m 
at›lmazken, mesle¤imizi yeni yeni sorunlarla bafl 
bafla b›rakan siyasal iktidar ve YÖK yönetimi, bilimin 
ve hukukun gereklerine göre hareket etmeli, e¤itimde 
kaos yaratan siyasal yaklafl›mlardan vazgeçmeli, 
gençlerimizin gelece¤iyle ve umutlar›yla daha fazla 
oynamamal›d›r.

Siyasal iktidar ve YÖK “mühendislik” kavram› ve 
mühendislik e¤itimi üzerine bu kadar oynamak 
yerine, TMMOB’nin kendi üyesine ve mesle¤ine 
yönelik görüfllerini önemsemeli ve dikkate almal›d›r.  

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

TMMOB’dan
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TMMOB Makina Mühendisleri Odas›, sömürü ve 
bask›lara karfl› direncin ve eme¤in bayram› olan 1 
May›s’ta alanlarda olacakt›r.  

Ülkemizde neoliberal dönüflümü bafllatan 24 Ocak 
1980 ekonomi kararlar› sonras›nda uygulanan 
serbestlefltirme politikalar›, bugünkü iktidarla doru¤a 
ulaflm›flt›r. 2003’ten itibaren çal›flma yaflam›nda yap›lan 
de¤ifliklikler, 12 Eylül’ün ekonomik ve sosyal politika 
ajandas›ndan devral›nan miras do¤rultusundad›r. Bu 
politikalar›n emperyalizme ba¤›ml›l›k ve “yap›sal 
uyum programlar›” uyar›nca uyguland›¤› da aç›kt›r. 

Gerçeklefltirilen idari, ekonomik, sosyal, siyasi 
dönüflümlerle piyasac› yeni bir devlet yap›s› egemen 
olmufl, altyap›da tüm ekonomik toplumsal iliflkiler 
piyasaya devredilerek ticarilefltirilmifl, çal›flma 
yaflam›nda kurals›zl›k gelifltirilmifl, esnek ve güvencesiz 
çal›flma yasallaflt›r›lm›flt›r. 657 say›l› Devlet Memurlar› 
Kanunu, 4857 say›l› ‹fl Kanunu, 5510 say›l› Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, 2822 
say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 
2821 say›l› Sendikalar Kanununda vb. yap›lan kritik 
de¤iflikliklerin tümü emekçilerin aleyhinedir. 

Neoliberal döneme damgas›n› vuran ve bizim gibi 
ülkelere dayat›lan uluslararas› ifl bölümü gere¤ince, 
fason üretim ve tafleronlaflt›rmaya dayal› d›fla ba¤›ml› 
ekonominin ifl gücü büyük oranda kay›t d›fl›na 
itilmifltir. Böylece büyüme ile sanayileflme ve 
kalk›nma; büyüme ve verimlilik ile istihdam, gelir 
da¤›l›m› vb. aras›ndaki ba¤lar tamamen kopmufl 
durumdad›r. Örne¤in 2003-2010 dönemi ortalama 
y›ll›k büyüme h›z› yüzde 4,6 iken istihdamdaki “art›fl” 
binde 2’dir. Ayn› flekilde sanayide son 12 y›lda emek 
verimlili¤i art›fl› yüzde 70 gibi hayli yüksek bir oranda 
artm›fl, ancak reel ücretlerde yüzde 12,5 oran›nda 
düflüfl gerçekleflmifltir. Yarat›lan katma de¤erin 
da¤›l›m›nda ücretlerin pay› azalmakta, kârlar ve faiz 
ödemelerinin pay› ise artmaktad›r. 

73 milyon nüfusun bugün ancak 22,5 milyonu 
çal›flabilmekte, bunun 10 milyonu ise kay›t d›fl›, 
güvencesiz koflullarda ve düflük ücretlerle 
çal›flmaktad›r. 14 milyon çal›flan›n yaln›zca 3,5 milyonu 
sendikal›d›r. Çal›flanlar sendikal haklar›n›, toplu 
sözleflme ve grev haklar›n› kullanamad›klar›, pazarl›k 
güçleri olmad›¤› için gelir dengesini göreli olarak 
dahi düzeltebilecek durumda de¤ildir. Gerçek iflsizlik 
ise yüzde 20 civar›ndad›r ve genç nüfus ile kad›n ifl 
gücü istihdam› giderek gerilemektedir.

Makina Mühendisleri Odas› 1 May›s’ta Alanlarda

“Ulusal ‹stihdam Stratejisi”nde benimsenen yaklafl›mlar 
uyar›nca da esnek, güvencesiz çal›flma biçimleri daha 
fazla yayg›nlaflt›r›lacak, geçici-kiral›k iflçilik 
uygulamas›na geçilecek, özel istihdam bürolar› 
yayg›nlaflt›r›lacak, k›dem tazminatlar› budanacak, 
“bölgesel asgari ücret” uygulamas›yla asgari ücret 
düflürülecek, 25 yafl alt› yeni genç iflçiler güvencesiz 
ucuz emek sömürüsüne tabi tutulacakt›r.	

Bu koflullarda kutlayaca¤›m›z 1 May›s, bu gerçeklerin, 
vahfli sömürü düzeninin yaratt›¤› y›k›mlara karfl› 
eme¤in haklar›n›n ve baflkald›r›s›n›n kürsüsü olacakt›r. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› iflçilerin, tüm 
eme¤iyle geçinenlerin uluslararas› birlik, mücadele 
ve dayan›flma gününü kutlamaktad›r. Odam›z 
Taksim’de ve Türkiye’deki bütün 1 May›s alanlar›nda 
yerini alacak, afla¤›daki düzenlemelerin ivedi olarak 
yap›lmas› gerekti¤ini her zaman vurgulayacakt›r. 

• ‹fl Yasas›, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› 
Yasas›, Sendikalar Yasas›, Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev 
ve Lokavt Yasas›, Memurun Muhakemat-› Yasas›, 
Devlet Memurlar› Yasas› vb. ile ‹flçi Sa¤l›¤› ve 
Güvenli¤i Kanun Tasar›s› tasla¤›, k›saca çal›flanlar›n 
sa¤l›¤›, güvenli¤i ve çal›flma yaflam›yla ilgili yasa ve 
yönetmelikler kald›r›lmal›; mevzuat insan ve emek 
odakl› olarak düzenlenmeli, “Ulusal ‹stihdam Stratejisi” 
geri çekilmelidir.

• Çal›flma yaflam›yla ilgili bütün uluslararas› 
sözleflmeler onaylanmal›, ayk›r› bütün düzenlemeler 
iptal edilmelidir. 

• Kapitalizmin eme¤i bask› alt›na alan stratejilerine 
karfl› istihdam bir hak olarak tan›nmal›, gelifltirilmeli 
ve çal›flma koflullar› iyilefltirilmelidir. 

• Bütün serbestlefltirme ve özellefltirmeler 
durdurulmal›, özellefltirilen tüm hizmetler kamuya 
devredilmeli; kamudan özel sektöre kaynak aktar›m›na 
son verilmelidir. 

• Esnek istihdam, tafleronlaflt›rma, sözleflmeli çal›flt›rma 
ve Özel ‹stihdam Bürolar› yasaklanmal›d›r.	

• ‹fl güvencesi tüm ücretli çal›flanlar› kapsayacak 
tarzda geniflletilmelidir. Tüm çal›flanlar sigortal› 
yap›lmad›r. 

• Grevli toplu sözleflmeli sendikalaflma hakk› bütün 
çal›flanlara yeniden tan›nmal›; kamuda ve özel 
sektörde hak grevi, dayan›flma grevi ve genel grev 
yasal güvenceye al›nmal›, lokavt yasaklanmal›d›r. 
Sendikalaflma özendirilmelidir.

MMO’dan
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• Sosyal güvenlik sistemi sosyal taraflar›n kat›l›m›yla 
ve çal›flanlar›n denetleyebildi¤i özerk bir yap›ya 
kavuflturulmal›, hizmet kalitesi yükseltilmeli, bütün 
ücretli çal›flanlar› kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lmal›; 
kay›t d›fl› iflçi çal›flt›rma yasaklanmal›d›r.	 

• Emekçilerin mücadelelerinin ve sosyal devlet 
anlay›fl›n›n bir ürünü olan sosyal güvenlik 
kurumlar›n›n korunmas›, bu kurumlara kat›l›m›n 
yayg›nlaflt›r›lmas›, verilen hizmetlerin kalitesinin ve 
kapsam›n›n artt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. 

• Yaflam›n› eme¤iyle sa¤layan her yurttafl›n, 
çocuklar›n, kad›nlar›n, yafll›lar›n, güçsüzlerin, güvenli 
bir gelece¤e kavuflturulmalar›, e¤itim, sa¤l›k, uygun 
koflullarda konut gibi sosyal hizmetlerden 
yararlanmalar› kamunun yükümlülü¤ü olmal›d›r. 

• Prim yükümlülüklerini aksatan iflverenlere a¤›r 
yapt›r›mlar uygulanmal›d›r. 

• ‹flsizlik sigortas› fonu, yaln›zca iflsizlik sorununun 
muhatab› emekçiler için kullan›lmal›, hükümet ve 
sermayenin amaç d›fl› kullan›m yollar› kapat›lmal›d›r. 

• Ayn› ifl yerinde farkl› kanunlara tabi olarak, farkl› 
statülerde çal›flt›r›lman›n önüne geçilmelidir.	 

• Meslek ve ifl yeri sendikac›l›¤› reddedilmeli, ifl 
kolu sendikac›l›¤› esas al›nmal›d›r.

• Haftal›k çal›flma süresi azami 35 saat olmal›d›r. 

• Asgari ücret vergi d›fl› b›rak›lmal›, insanca bir 
yaflam düzeyine yükseltilmelidir. 

• Kad›n ve çocuk eme¤i sömürüsü yasaklanmal›d›r. 

• Kamu çal›flanlar›n›n haklar›n› k›s›tlamay›, sendikalar› 
dernek statüsüne dönüfltürmeyi öngören her türlü 
yasa düzenlemesinden vazgeçilmeli, ifl güvenceli 
istihdam› esas alan düzenlemeler yap›lmal›; kadro 
bekleyen üniversite mezunlar›n›n atamalar› yap›lmal›; 
grevli-toplu sözleflmeli sendika hakk› güvence alt›na 
al›nmal›d›r. 

• Kamuda atama ve terfiler objektif kriterlere 
dayand›r›lmal›, çal›flanlarla ilgili bütün kararlarda 
sendikalar müdahil olmal›d›r. Sendikal çal›flmalar 
dolay›s›yla verilen disiplin cezalar› ve sürgünler tüm 
sonuçlar›yla birlikte ortadan kald›r›lmal›, idari yarg› 
kararlar›na uyulmal›d›r.

• Emeklilerin sosyal haklar› ve ücretleri insanca bir 
yaflam düzeyine ç›kar›lmal›, örgütlenme ve hak arama 
kanallar›n›n önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.  

Yaflas›n Eme¤in Birlik, Mücadele ve Dayan›flma 
Günü 1 May›s!

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

MMO’dan
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“Klima Bak›mlar› Periyodik Olarak Yap›lmal›d›r”

Bugün sizlerle mesle¤imizin uzmanl›k alanlar›ndan 
biri olan ›s›tma ve so¤utma sistemleri hakk›nda baz› 
bilgilerimi paylaflaca¤›m. Evlerimizde, ifl yerlerimizde, 
al›flverifl merkezlerinde, okullarda, hastanelerde ve 
turistik tesislerde ›s›tma ve so¤utmada kullan›lan en 
önemli cihaz klimad›r. Antalya özellikle yaz aylar›nda 
klima kullan›m›n›n doru¤a ç›kt›¤› bir kent oldu¤undan 
klima; seçiminden al›m›na, montaj yerine, kullan›m›na, 
bak›m›na kadar bir çok dikkat edilmesi gereken 
konular vard›r.

Yaflan›lan ortamlarda bulunan ve gün geçtikçe 
yayg›nlaflan split klimalar vas›tas›yla ortam› so¤utmak 
ya da ›s›tmak amac›yla dolaflt›r›lan hava, bu 
mekanlarda bulunan insanlar›n sa¤l›¤›n› direkt olarak 
etkilemektedir. Bu nedenle klimalar›n bak›m› ve 
kullan›m› büyük önem tafl›maktad›r. Klimalar›n 
temizli¤inin periyodik olarak yap›lmas› sa¤l›kl› bir 
yaflama kap› açarken, bak›m› yap›lmayan klimalar, 
 ideal filtreleme yapamayaca¤›ndan toz, partiküller 
ortamda kal›r,  küf mantarlar› oluflur. Bafl a¤r›s›, 
sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanamas›, yüz felci, 
alerji ve lejyoner, ast›m gibi hastal›klara neden 
olur.Split klimalar, mevcut ortamdaki havay› sirküle 
ederek çal›fl›r. Bir kifli hapfl›r›k veya öksürükle virüsü 
ortama sald›¤›nda, kliman›n çal›flma prensibi

fiUBE’den BASIN AÇIKLAMALARI

gere¤ince, havay› iç ünitenin içinden geçirerek tekrar 
bulundu¤u ortama b›rak›r ve o ortam›n sa¤l›ks›z 
olmas›na neden olur.

Klimalara yap›lacak periyodik bak›m, ayn› zamanda 
kliman›n insan sa¤l›¤›n› olumsuz etkilemesini 
önleyerek kliman›n kullan›m ömrünü de art›rmaktad›r. 
Klimalarda ön filtre temizli¤iyle yap›lan bak›m, 
kliman›n performans›n› art›r›r. Ancak daha sa¤l›kl› 
bir ortam havas› teneffüs edebilmemiz için klimalara 
Antalya’da y›lda en az iki kez, yaz ve k›fl mevsimlerine 
girmeden önce yetkili servislerce özel kimyasal 
temizleyici malzemelerle bak›m yap›lmas› gerekir.

2007	 1.201.698	 380.536	 190.005	 433.007	 177.232	 20.918

2008	 1.093.587	 466.712	 149.625	 319.742	 134.273	 23.235

2009	 603.598	 278.003	 106.154	 103.028	 110.625	 5.788

2010	 722.207	 499.287	 129.519	 68.259	 10.898	 14.244

YIL        Toplam Sat›fl	            A	              B	              C	                D	           E ve alt›

TOPLAM ‹Ç‹NDE YÜZDELER

YIL        Toplam Sat›fl	            A	              B	              C	                D	           E ve alt›

2007	 %100	 %31,67	 %15,81	 %36,03	 %14,75	 %1,74

2008	 %100	 %42,68	 %13,68	 %29,24	 %12,28	 %2,12

2009	 %100	 %46,06	 %17,59	 %17,07	 %18,33	 %0,96

2010	 %100	 %69,13	 %17,93	 %9,45	 %1,51	 %1,97

‹SK‹D (‹KL‹MLEND‹RME SO⁄UTMA KL‹MA ‹ML.DERNE⁄‹)
‹STAT‹ST‹KLER‹NE GÖRE SPL‹T KL‹MA ENERJ‹ SINIFI DA⁄ILIMI



fiUBE’den BASIN AÇIKLAMALARI

Gerçek flu ki, ci¤erlerimize giren  havan›n %90’›n› 
kapal› ortamlarda soluyoruz ve ço¤u kez, kapal› 
ortamlar›n havas› aç›k ortamlara göre yaklafl›k 10 
kat’a kadar daha kirli olabiliyor. 

Kentimizde kliman›n olmad›¤› yaflan›lan bir mekan 
hemen hemen yokken; en basitinden al›flverifl 
merkezleri, hastane, otel, okul ya da toplu tafl›m 
araçlar› gibi kamuya aç›k alanlarda kullan›lan klima 
ya da havaland›rma sistemlerinin temizli¤inin yap›l›p
yap›lmad›¤›na iliflkin bir denetleme mekanizmas› 
maalesef bulunmamaktad›r. Bu anlamda yetkililerin, 
gerekli denetimleri yapmas›na iliflkin çal›flmalar 
bafllatmalar›n› bekliyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan Ev Tipi 
Klimalar›n Enerji Etiketlemesine ‹liflkin Yönetmelik 
ile öne sürülen  klimalar›n tüketicinin yarar›na  
haz›rlanm›flt›r. ‹nsanlar klima sat›lan ma¤azalara 
gittiklerinde kliman›n hangi enerji s›n›f›na ait oldu¤unu 
görebilirler. Bununla ilgili Sanayi ‹l Müdürlü¤ü’nde 
görev yapan arkadafllar gerekli denetimleri de 
yapmaktad›rlar.

Sizlerle paylaflmak istedi¤im ikinci konuda klima 
tercihinin önemi olacakt›r. Klima seçiminde, klima 
ihtiyac› olan kifliler mutlaka ›s›tma so¤utma ifli yapan 
klima ma¤azalar›na dan›fl›ld›¤› takdirde en do¤ru 
klima seçimini yapm›fl olacaklard›r. Evin cephesine, 
kaç›nc› kat oldu¤una ve izolasyonuna göre klima 
tavsiyesinde bulunabilirler. Bu öneriler ›fl›¤›nda al›nan 
klimalar oda ›s› ihtiyac› kapasitesine uygunlu¤u 
belirlenerek al›naca¤› için enerji tüketimi için de 
önem bir yol kat edilmifl olur. Biz MMO olarak, 
“inverter” teknolojisi olan ve kullan›lan enerjiyi 
yaklafl›k %20-%40 tasarrufa çeviren klimalar›n tercih 
edilmesini öneriyoruz.

Enerji verimli¤i ile tüketicinin bilinci ve e¤ilimleri 
aç›s›ndan 2008 ve 2009 y›llar›nda A Enerji verimlili¤i 
olan ürünlerin oran› %40’larda iken 2010 y›l›nda bu 
oran %70’e ç›km›flt›r. ‹nverter split klimalar›n oran› 
2008’de %5 iken 2010 y›l›nda bu oran %20’lere 
ulaflm›flt›r. 

Antalyal›lar›n enerji tasarrufu ad›na klima sat›n al›rken 
bu uyar›lar› dikkate almas›n› temenni ediyoruz.

Bu istatisti¤i veriler ülkemizin enerji verimlili¤i 
politikas› ad›na olumlu geliflmelerdir. Daha bilinçli 
klima ve enerji kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ad›na 
hepinizi selaml›yorum. 

Hüseyin BARUT
MMO fiube Baflkan›

BÜLTEN MMO Antalya fiubesi May›s • Haziran  2011 21



fiUBE’den BASIN AÇIKLAMALARI

Havuz Bak›mlar› Önemsenmeli

Yaz mevsiminin geldi¤i flu günlerde halk›m›z 
serinlemek için denizin yan›nda havuzlar› da tercih 
etmektedir. Turistik tesislerle birlikte birçok sitede 
de art›k yüzme havuzu mevcut ve havuzlar›n kullan›m› 
her geçen gün daha da art›fl göstermektedir. Ancak 
kullan›lan havuzlar insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yeterince 
temizlenmedi¤inde ve gereken bak›m yap›lmad›¤›nda 
ciddi riskler tafl›maktad›r. Makina Mühendisleri Odas› 
Antalya fiubesi olarak yaflanacak olumsuzluklara 
karfl›n havuz kullan›m› ile ilgili kamuoyunu sizler 
arac›l›¤›yla do¤ru flekilde bilgilendirmek istiyoruz. 

Yüzme havuzlar›n›n yap›m aflamas›ndan kullan›m›na 
kadar dikkat edilmesi gereken çok say›da ayr›nt› 
vard›r. Havuzlar›n yap›m›ndan denetlenmesine kadar 
her süreçte ilgili kurumlara ( ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve 
yerel yönetimler) büyük sorumluluklar düflmektedir. 
Havuzlarda yaflanan sa¤l›k sorunlar› da yaz 
mevsiminin bafllamas› ile kendini göstermektedir. 
Havuzlar›n standartlara uygun yap›lmamas› ve 
iflletilmemesinin yan›nda; sektörün en büyük 
sorunlar›ndan biri de havuz kimyasallar›nda denetimin 
yap›lmamas›d›r. Kimyasallar uluslararas› standartlara 
uygun olmal› bu alanda ülkemizde ciddi bir boflluk 
vard›r. Yüzme havuzlar›n›n sa¤l›k koflullar›na uygun 
ve can güvenli¤ini tehdit etmeyecek flekilde yap›lmas› 
ad›na Oda olarak meslektafllar›m›za havuz tesisat› 
uygulama esaslar› konusunda e¤itimler veriyoruz. 
Ayr›ca  turistik tesislerde görev yapan personellere 
de havuz operatörü kurslar› ile havuz bak›m› ve 
kullan›m› ile ilgili sertifika veriyoruz. 

E¤itimlerimizde;
• Havuz suyunun haz›rlanmas› - bak›m› ve iflletilmesi,
• Genel hijyen su ile bulaflabilecek hastal›klar,
• Havuz suyunda kullan›lan kimyasallar›n insan ve 
çevre sa¤l›¤› üzerine etkileri ve ilk yard›m konular›. 

Ayr›ca sizlere yüzme havuzlar›nda olmas› gereken 
baz› standartlar› belirtmek istiyorum:  
• Yüzme havuzlar›ndaki su içme suyu niteli¤inde 
olmal›d›r. Salg›n hastal›klara sebep olmamas›, yani 
mikroplardan ar›nd›r›lm›fl olmas› gerekmektedir. 
Yüzme havuzlar›nda havuz sular› gerek yüzen 
insanlardan, gerekse çevre nedeniyle kirlenmektedir. 
• Havuza giren her kifli havuz suyunu fiziksel ve 
kimyasal art›klar b›rakarak h›zl› bir flekilde kirletir. 
Ya¤, ter, salya, idrar, kozmetik ürünler,  saç, kepek, 
toz, çim, kum-toprak, çam i¤neleri vb. nedeniyle 
havuz sürekli kirlenmektedir. Bu kirlilik kimyasal ve 
mekanik yöntemlerle yok edilmekte veya insan 
sa¤l›¤›na zarar vermeyecek seviyeye düflürülmektedir.

• Temiz ve kaliteli su temini süreklili¤i için otomatik 
dozlama sisteminin ve elektronik kontrol kumanda 
ünitesinin havuzlarda bulundurulmas› zorunlu hale 
gelmifltir. Bu noktada havuz görevlisine büyük 
görevler düflmektedir. Çünkü herhangi bir ihmal ya 
da hata yapmalar›, havuzda yüzen çok say›da insan›n 
sa¤l›¤›n› tehdit edici sonuçlar yaratabilir.	
• Havuzun taban ve yan duvarlar› kaliteli malzeme 
ile kaplanmal› ve kolay temizlenen, kaygan bir satha 
sahip olmal›d›r. Dolgu malzemesi havuzlar için üretilen 
malzemeden kullan›lmal› mikrop bar›nd›rmamal›d›r.
• Havuzun betonarmesi yap›l›rken, inflaat demirleri 
duvarlar›n dört köflesinden elektrik kaça¤›na karfl› 
topraklanmal›d›r. Çünkü havuz yak›n›na düflebilecek 
bir y›ld›r›m veya civar›ndaki büyük bir elektrik kaça¤› 
suda yüzenleri etkileyebilir. Tüm elektrikli aletler, 
pompalar, su alt› lambalar›, trafolar topraklanmal›d›r. 
• Havuzun içerisinde d›fla dönük keskin köfleler 
bulunmamal›d›r. Çarpma halinde tehlike yaratabilecek 
nesnelere yer verilmemelidir. Havuzun yak›n›nda 
dufl yeri ve mantar önleyici ayak y›kama havuzu 
yap›lmal›d›r. Havuzlarda gece emniyeti için en az 
bir lamba yak›l› vaziyette tutulmal›d›r. 

Yüzme havuzlar›n›n iflletme sorumlular›, yüzenlerin 
kullan›m›na sunduklar› suyun “güvenli ve hijyenik” 
olmas›n› sa¤lamakla yükümlüdürler.
Sa¤l›kl› havuz lüks de¤il, bir gerekliliktir. Havuzun 
insan sa¤l›¤› aç›s›ndan uygun olabilmesi için bilinçli 
ve e¤itimli kiflilerce iflletilmesi gerekmektedir. Özellikle 
site havuzlar›nda havuz görevlisi olarak kap›c›lar 
kullan›lmaktad›r. Havuz kullanma e¤itimine sahip 
olmayan bu kimselerin temizli¤ini yapt›¤› havuzlarda 
çok ciddi hatalar yap›lmaktad›r. Havuzlarda mutlaka 
teknik elemanlar çal›flt›r›lmal›d›r. 

Bu anlamda yetkilileri turizm sezonunun aç›ld›¤› flu 
günlerde insan sa¤l›¤›n› tehdit edici uygulamalar 
ad›na denetimleri s›k›laflt›rmaya davet ediyoruz.	  

Hüseyin BARUT 
MMO fiube Baflkan›
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“On Numaral› Ya¤› Kullan›m›n› Yasal Boflluk Art›r›yor”

Yasal mevzuatlardaki boflluklardan yararlan›larak 
baz ya¤lardan ve at›k ya¤lardan elde edilen ve 
akaryak›t olarak kullan›labilen 10 numara ya¤›n 
tüketiminde meydana gelen art›fl gerek sektörü gerek 
ekonomiyi ve çevreyi olumsuz yönde etkiledi¤i 
yönünde tart›flmalar gündeme geliyor.

Yasal mevzuatlardaki boflluklardan yararlan›larak 
baz ya¤lardan ve at›k ya¤lardan elde edilen ve 
akaryak›t olarak kullan›labilen 10 numara ya¤›n 
tüketiminde meydana gelen art›fl gerek sektörü gerek 
ekonomiyi ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
10 numara ya¤, motorin piyasas›na tüm ülke çap›nda 
birçok farkl› marka alt›nda ve ço¤unlukla teneke 
ambalaj içinde (veya dökme olarak) yayg›n bir 
biçimde motorine alternatif olarak kullan›lmak üzere 
sat›lan maddelerin geneline verilen isim. 
Önemli bir bölümü lisansl› madeni ya¤ iflletmesi 
olan üreticiler, ço¤u zaman fatura karfl›l›¤›nda bu 
ifllemi gerçeklefltirirken; tüketiciler de bilinçli olarak 
daha ekonomik olan bu ürünleri, kendi inisiyatifleriyle 
araçlar›nda yak›t olarak kullan›yorlar. Bu durum 
gerek üretici, gerek sat›c›lar üzerinde hukuki 
yapt › r ›mlar  uygulanmas›n ›  zor lafl t › r ›yor .  
Kamyon, otobüs garajlar›, oto sanayi siteleri, yol 
boylar›ndaki dükkan ve aç›k alanlarda sat›lan 10 
numara ya¤›n kesme ya¤›, inceltme ya¤› vb. isimler 
ile fatura edilebilmesi ve marka/üretici bilgilerinin 
mevcut olmas› sorunun çözümünü zorlaflt›r›yor. 
Genellikle 16-18 litrelik tenekelerde veya dökme 
olarak sat›lan 10 numara ya¤›n teneke fiyat› 35-40 
TL aras›nda de¤ifliyor. 

2008  y›l›na kadar y›ll›k 680.000 ton baz ya¤ tüketilen 
Türkiye’de, 2009 y›l›nda bu rakam 830.000’e ç›km›fl 
bulunuyor. ‹çinde yüksek ak›flkanl›k de¤eri olan baz
ya¤lar d›fl›nda, inceltilmifl baz ya¤lar, at›k ya¤lar,

kaçak motorin ve di¤er kar›fl›mlar›n bulundu¤u 10 
numara ya¤›n kullan›m›n›n yayg›n olmas›n›n birden 
fazla nedeni var. 

Yap›lan araflt›rmalar, yurt içinde toplam madeni 
ya¤/baz ya¤ tüketimi gerçek tüketimin 250-300 bin 
ton üzerinde oldu¤unu gösteriyor. Kay›t alt›na al›nan 
ya¤ miktar›n›n y›lda 30 bin ton oldu¤u göz önünde 
bulunduruldu¤unda aradaki fark›n ne denli çarp›c› 
oldu¤u görülüyor. 

‹nsanlar›n ekonomik gücünün düflük olmas› ve 
konulan vergilerin al›m gücüyle ölçüflmemesi 
nedeniyle kimi “giriflimciler” kaçak ya¤ sat›m›n› 
gerçeklefltirebiliyorlar.

Önemli bir bölümü lisansl› madeni ya¤ iflletmesi 
olan üreticiler, ço¤u zaman fatura karfl›l›¤›nda bu 
ifllemi gerçeklefltirirken; tüketiciler de bilinçli olarak 
daha ekonomik olan bu ürünleri, kendi 
mülkiyetlerindeki araçlarda kullan›yorlar. Bu durum 
gerek üretici, gerek sat›c›lar üzerinde hukuki 
yapt›r›mlar uygulanmas›n› zorlaflt›r›yor. 10 numara 
ya¤ üzerinde oluflan vergi kayb›, haks›z rekabet ve 
tüketici kay›plar›na neden olan piyasa faaliyetlerinin 
önlenmesi konusunda birden fazla kurumun eflgüdüm 
içinde çal›flmas› gerekti¤ini gözler önüne seriyor. 
Çal›flmada yer alan 10 numara ya¤ sorununun 
çözümüne yönelik önerileri flu flekilde özetlemek 
mümkün: 

• Akaryak›t ve akaryak›t harici ürünlerin ÖTV 
tutarlar›n›n dengelenmesi, 

• Madeni ya¤ ve akaryak›t harici ürünler piyasas›ndaki 
faaliyetlerin iflletme baz›nda denetlenmesi ve ithalat›n 
EPDK taraf›ndan lisans kapsam›na al›nmas›,	 

• Maliye, EPDK, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve 
Gümrükler nezdinde veri paylafl›m› ve do¤rudan 
iflletme/faaliyet baz›nda denetimlerin yap›lmas›, 

• Halen Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca lisans verilen 
at›k madeni ya¤ geri kazan›m (rafinasyon ve 
rejenerasyon) tesislerinin ayr›ca EPDK taraf›ndan 
iflleme veya baz ya¤ üretim lisans› yolu ile kontrol 
alt›na al›nmas› ve gerçek ifllevine kavuflturulmas›, 

• EPDK, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› 
ortak denetim ve takibi, 

• Gerçek anlamda endüstriyel rafinasyon tesislerinin 
kurulmas› için mevzuat yap›land›r›lmas›d›r.

( fiube Baflkan› Hüseyin Barut’un 17 Haziran 2011 tarihinde 
TRT  Antalya Radyosu’nda on numaral› ya¤›n zararlar›n› 
anlatt›. )
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Lider ve Liderlik Kavram›

“Topluma yarar sa¤layan de¤iflimi yönetmek için, 
sorumlulu¤u; sezgi, zeka ve bilgiye dayal› karar ve 
uygulamalarla tafl›yan yada elindeki gücü kullanabilme 
kapasitesine ba¤l› olarak, çevresini etkileyen kifli” 
gibi birbirinden farkl› pek çok tan›m› yap›lm›fl olsa 
da liderin genele yay›lm›fl tek bir tan›m› yoktur.      

Sosyal bir varl›k olan insano¤lunun toplu halde 
yaflamas› kadar uzak bir geçmifli olan liderlik kavram› 
özellikle son elli y›lda üzerinde çok yaz›lan çizilen 
ve yorum getirilen kavramlardan biri olmufltur. Peki 
nedir liderlik olgusunu böylesine ilgi çekici k›lan ?      

Liderlik kavram›na daha iyi yorumlayabilmek için 
antik ça¤dan modern ça¤a kadar dünya tarihinde 
derin izler b›rakm›fl dünya liderlerinden baz›lar›n›  
hat›rlayal›m  

Dünya imparatorlu¤u kurma hayali ile yola ç›kan 
ac›mazs›zl›¤› ve askeri taktikleri ile en iyi komutanlar 
aras›nda yer alan  BÜYÜK ‹SKENDER,	      

Roman›n yok olmas›n› engelleyen farkl› kültürlere 
sahip paral› askerleri ile kurdu¤u baflar›l› diyaloglar› 
ile hat›rlanan HANN‹BAL      

Tüm dünya’y› korkudan titreten ancak büyük 
baflar›lara da  imza atan yine bir askeri deha,  önce 
ve sonras›ndaki pek çok komutandan farkl› olarak 
ganimetinin tümünü askerleri ile paylaflan CENG‹Z 
HAN      

Bilime düflkünlü¤ü ile bilenen ça¤ aç›p ça¤ kapatan 
FAT‹H SULTAN MEHMET     

Osmanl›n›n kültürel gelifliminde büyük izler b›rakan 
dürüstlü¤ü ve bilge kiflili¤i ile kendinden sonra gelen 
liderlere örnek olan KANUN‹ SULTAN SÜLEYMAN      

Kraliçe dahi olsa kad›n›n resmi yönetimde ad› 
olmayan ortaça¤ Avrupa’s›n›n en güçlü kad›n› olarak 
tarihteki yerini alan, ‹ngiltere’yi döneminde Avrupa’n›n 
en önemli krall›¤› yapan  B‹R‹NC‹ EL‹ZABETH      

Fransa’da pek çok reforma imza atan ülkenin ilk alt 
yap› çal›flmalar›n› bafllatan politika ve savafl afl›¤› 
NAPOLYON

Ufuk Peker
Endüstri Mühendisi

Köleli¤i kald›rarak insanl›k tarihinde önemli bir 
dönüm noktas› yaratan ABRABAM L‹NCOLN      
Yokluktan bir ülke yaratan ekonomik, politik ve 
sosyal alanda yapt›¤› reformlarla ve özgürlük 
mücadelesi ile  pek çok ülke  liderine  model  olan 
ATATÜRK
Roman›n eski ihtiflam›n› kazanma hayali ile yola 
ç›kan ‹talya da tar›m ve endüstriyi canland›r›p iflsizli¤i 
azaltan  ancak binlerce kifliyi ölüme sürükleyen 
MUSSOL‹N‹      
Satyagraha felsefesinin babas› Hindistan’›n ba¤›ms›zl›k 
hareketinin öncüsü MOHANDAS KARAMÇAND 
GAND‹ 

Ve di¤erleri….      
Kimileri kültürel devrimlere imzalar›n› at›p insanl›k 
tarihindeki olumlu geliflmelere model olurken, kimileri 
milyonlarca kiflilerin ölümüne neden olup hor görülen 
liderler olarak karfl›m›za ç›kar. Kesin olan fludur ki 
iyi yada kötü hepsi binlerce kifliyi arkalar›ndan 
sürüklemifl ve pek çok kiflinin ideolü olmufltur.      

‹nsanl›k tarihinin  farkl› dönemlerinde,  farkl› 
kültürlerde, farkl› co¤rafi yap›larda, liderler de 
farkl›l›klar göstermifltir. Bu farkl›l›klara ra¤men iyi 
yada kötü baflar›l› yada baflar›s›z kabul edilen tüm 
liderlerde ortak özellikler de mevcuttur.	       

Bu temel ortak özelliklerin baz›lar›n›; Güvenilir olma, 
Zekâ, ‹kna gücü, Cesaret,  Disiplin, ‹leriyi göreme, 
özgüven, .... v.b s›ralamak mümkündür.	      
Yönetim bilimciler ve psikologlar baflta olmak üzere 
farkl› disiplinlerin liderlik kavram›na duydu¤u ilginin 
her geçen gün artmas›n›n bir baflka nedeni ise 
kurumlardaki yönetici ve yönetici kavram›n›n yerini 
yavafl yavafl lider ve lider  kavram›na b›rakmad›r.	      

Bugün iflletmelerin yok edici rekabet koflullar›nda 
varl›klar›n› sürdürebilmeleri  için iyi yöneticilerle 
birlikte olman›n süreklili¤i sa¤lamad›¤›, gelece¤e 
uzanabilmek için lider karakterli yöneticiler ile 
birlikte yol almak gerekti¤i ortak bir kan› olarak 
karfl›m›zdad›r..
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     Baflar›s›z liderlerin ortak özelliklerini s›ralarsak;
• ‹fller istedi¤i gibi gitmedi¤inde kolayca parlar, 
beklenmedik ç›k›fllar yapar.

• Risk almaktan çekindi¤i için karar veremez, 
tereddüde düfler ya da çeliflkili kararlar verir.

• ‹nsanlara güven duymaz, sözlerde ve davran›fllarda 
ard niyet arar, kuflkucudur.

• ‹nsanlarla iletiflim kurmay› önemsemez, onlar›n 
ihtiyaçlar›na duyars›zd›r.

• Kendisine hayrand›r ve her fleyin hakk› oldu¤una 
inan›r.
• Önünü sonunu düflünmeden bol keseden vaatte 
bulunur; sonra da verdi¤i sözleri unutur veya sözünü 
tutmaz.

• Her durumu küçük veya büyük krize dönüfltürür; 
duruma hakim olmak için çevresini tedirgin eder.

Kurumun l iderl ik 
tan›m›n› yapmas› ve  
beklentilerini  ortaya 
koymas›

Liderlerinin  sahip 
olmas›n› iste¤i, kiflisel, 
teknik ve yönetsel 
y e t k i n l i k l e r i  
oluflturmas›

Kurumun kültürüne 
uygun bir yöntem ile 
aday havuzunun 
oluflturulmas›

Yetifltirme sürecine 
al›nmas›

Uygunlu¤un
gözden 

geçirilmesi

Geliflim planlar›n›n 
haz›rlanmas›

Uygun Uygun
de¤il

“Lider do¤ulmaz olunur” anlay›fl›n› benimseyen ve 
say›s› her geçen gün artan kurumlar, kendi de¤erlerine 
ve kültürlerine uygun liderlerini seçmekte ve 
yetifltirmektedir. fiekil 1 de bu süreçle ilgili bir model 
sunulmaktad›r.

Liderler kadar baflar›s›z liderlerin de  ortak özelliklerini 
bilmek ifl dünyas›n›n liderlerinin  belirlenmesi, 
yetifltirilmesi yada geliflim alanlar›n›n belirlenmesinde 
büyük kolayl›klar  sa¤lamaktad›r.  önem tafl›maktad›r.

“Afl›r› baflar› tutkusu, baflkalar›n› dinlememe, empati 
göstermekten kaç›nma, yard›mc› almama ve elefltiriye 
karfl› tahammülsüzlük, iyi bir ifl liderinin kaderini 
de¤ifltirecek tuzaklard›r.” (Batlafl,2008)

• Fevri ve yanl›fl kararlar al›r, çevresindekileri zora 
sokar.

• ‹nsanlar üzerinde s›k› kontrol uygular, zorlay›c›d›r 
ve ayr›nt›larla u¤rafl›r.

• Herkesi memnun etmek için onlar›n suyuna gider, 
insanlara hofl görünerek istedi¤ini yapt›rabilece¤ini 
düflünür.

• ‹nsanlara, geliflen olaylara ve sorunlara yeterince 
zaman ay›rmaz, tembel ve gevflektir. E¤lenceye, 
oyuna, uykuya çok zaman ay›r›r. (Batlafl, 2008)

Liderlik kavram›  gün geçtikçe  bir önceki dönemi 
de kapsayarak geliflmekte ve hayat›n pek çok alan›nda 
yerini sa¤lamlaflt›rmaktad›r. De¤iflen ve geliflen dünya 
ve s›n›rlar› kald›ran örgütler bakal›m “ Gelece¤in 
Liderlerini” nas›l tan›mlayacak parametrelerine neleri 
ilave edecek ? 

KAYNAKLAR
(liderlik/wikipedia, 2009)   

Batlafl (2008 ), “‹fl Liderlerinin Baflar›s›zl›k Nedenleri ve Özellikleri”, 
11 Aral›k 2009, http://www.acarbaltas.com/dergiler 
detay.php?id=56  

Bolch ve Whiteley  (2007), Kusursuz Liderlik, ‹stanbul, 0ptimist 
Yay›nlar› 

Ero¤lu, U. (2003), “‹nsan Kaynaklar› Yönetiminde Yeni 
Yönelimleri Haz›rlayan ‹ki Güç:Sanal Organizasyonlar ve 
Stratejik Tabanl› Düflünce” 12 Aral›k 2009, 
http://www.isgucdergi.org/?p=makale&id=72&cilt=3&sayi=2&
yil=2001
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‹lk insanlar düflünce nedir bilmezlerdi. Önce kollar›n› 
bacaklar›n› kullanmay› ö¤rendiler. Hayatta 
kalabilmelerini sa¤layacak tüm ihtiyaçlar›n› 
tamamlad›ktan sonra zekâlar›n›n da oldu¤unu fark 
ederek yaflananlardan anlam ç›karmaya bafllad›lar. 
Gün geçtikçe insan zekâs›n›n soyut bilgileri de 
kavrad›¤›n› keflfettiler. Ateflin varl›¤›n›n, flimfle¤in 
çakmas›n›n nedenini - düflünmeden geçirdikleri 
onca y›ldan sonra - bu olaylara da bir anlam 
kazand›rabildiler. 

Kendisinden daha büyük güçlerin oldu¤unu 
ö¤rendiler, onlara karfl› korku hissini tan›d›lar. 
‹nsandan daha küçük ve güçsüz canl›lara karfl› da 
baflar› kazand›lar, umudun ne oldu¤unu böyle 
hissettiler. 

Düflünme, art›k korku ve umudun bir 
a r a d a  bulundu¤u bir 
k a v r a m  o l a r a k  
karfl›lar›na 
ç ›k t › .  ‹ l k  
ça¤lardaki 
bu bil inç 
tazeli¤ini ne	
yaz›k ki hep 
korudu. Günümüzde de 
insan ne zaman düflünse bu iki 
his kemirir durur usunu.  

Oysa insan› insan eden verdi¤i emek yapt›¤› ifl 
akl›n›n çal›flmas› de¤il midir?  

‹nsan bedenini ve beynini tan›d›kça özgürleflti, 
hayvanlardan ayr›flt›. 

Milattan önce 399 y›l›nda “Düflünüyorum öyleyse 
var›m” diyen Sokrates’i cezaland›ran düflünce, 
günümüze kadar kar›nca gibi ço¤ald›. fiimdilerde 
düflünmek yine çok tehlikeli bir fiil. 

Yoksullu¤u düflünürsün açl›ktan ölürsün!
Nükleer santrallere, do¤a katliamlar›na karfl› 
ç›kars›n cop yersin!
Ö¤renmemi engel leme, e¤i t imimi 
özellefltirme dersin para ödemeden hiçbir 
s›nava giremezsin!

Düflün (me) Vakti

Ö¤retmen olaca¤›m, doktor olaca¤›m, hâkim olaca¤›m 
dersin KPSS kâbusuyla uyan›rs›n!
‹fl, emek, hak istersin biber gaz› solursun!
Hasta olursun, ilaç alman gerekir, cüzdan›n› boflalt›rs›n!

fiimdilerde do¤an›n sana ba¤›fllad›¤› zekân› kullanman, 
düflünmen tehlikelidir. Sak›n düflün (me)! Bafl›n› 
önüne ey, ellerini kavufltur ve ç›t›n ç›kmas›n. Güçlü 
olan senden itaat bekliyor. 

Hele hele kalemini sak›n kullanma, düflün (me) vakti 
de¤il. Sessizli¤ini koru ve her fleye peki de. Varl›¤›na 
ihanet et ve sorgulamay› b›rak. E¤er karfl› ç›karsan 
bu sana pahal›ya patlar. Kork, umut etme. Korktukça 
s›ra sana gelecek!

Sesini duyurmak, düflünceni di¤er insanlarla 
paylaflmak yasak! Yassak kardeflim yassak! Ne 
yazzzzsan yasak! 

Felsefe Ö¤retmenim Cemil Zeyrek’i selaml›yorum. 
Düflünmenin insanl›¤›n en önemli erdemi oldu¤unu 
bana ö¤retti¤i için…

Ifl›k TUNCEL
Gazeteci

SEÇK‹
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-Ee napacaks›n puanlarda aç›klan›yor bugün yar›n?
-Aç›klansa da kurtulsam…
-Ne düflünüyosun?
-Makine mühendisli¤i.
-Ne olacaks›n ?
-fiaka m› yap›yorsun baba makine mühendisi elbette.
-Yani?
-Yani mi, yani, nas›l yani?
-Yanisi yok makine mühendisi olaca¤›m iflte daha 
aç›k nas›l anlat›l›r ki?
-Nas›l yapacaks›n onu?
-Nas›l nas›l yapaca¤›m, puan›m yeterse tercihlerimde 
makine mühendisli¤i yazaca¤›m ve iyi bir yere 
yerleflece¤im.
-H›mmmm? ‹fl bulmak mesele bu devirde, hem 
makine müühendisli¤i öle kolay bir bölüm de¤il 
duydu¤um kadar›yla, bideee!!!
-Bide ney baba!
-Bidee iflte erkek mesle¤i ne biliyim, ö¤retmen 
olman› isterdim.
-Ama ben ö¤retmen olmak istemiyorum baba, sen 
olsayd›n çok istiyosan, hem her meslekte var ifl 
problemi  ayr›ca nolmufl erkek çoksa beni mi yicekler 
ya hangi devirde yafl›yoruz allah aflk›na!!!!
-Ne diyim ki çok biliyosun herfleyi, kendi bafl›na 
karar veriyosun ilerde çocu¤uma zaman 
ay›ram›yorum, bu ifli kald›ram›yorum, çok az para 
al›yorum diye yak›nan sen olursun ben kar›flmam.
-Kar›flma baba! Ne sen kar›fl ne annem, benim 
mesle¤imi siz mi seçeceksiniz? Oldu olacak benim 
hayat›m› siz yaflay›n, çocuk yok karfl›n›zda biraz 
sayg› bekliyorum bende!
-Sayg› m›?
-Ne oldu baba evet sayg› bekliyorum. 
BU BEN‹M HAYATIM!

Gülçin BENGÜ
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü Ö¤rencisi

HANG‹S‹ B‹Z‹M HAYATIMIZ ?
Kimi zaman anne, baba, kimi zaman efl, kimi zaman 
psikolog, kimi zaman patron, kimi zaman arkadafllar, 
mekanlar, televizyon programlar› ve kimi zaman ise 
çocuk faktörleriyle flekilendiremedi¤imiz bizden ba¤›ms›z 
geliflen de¤iflen hayat. Herkesin gündemi baflka…

Cümlelerimiz al›nt›, okudu¤umuz yaz›lar benzer, 
manfletler ayn› tarz, gündem paralel düne, de¤iflen 
kifliler , hatalar pekte de¤iflir gibi de¤il asl›nda.	    

Her yafl›n ayr› bir tasas› var (çok sevdi¤im bi flark› 
sözü geldi de akl›ma her yafl›n ayr› güzelli¤i var, en 
güzel ça¤›mday›m…) ben öle hissediyorum en 
az›ndan...

Yaz›m›n bafl›nda LGS sonuçlar›n› bekleyen arkadafllar› 
hissettim, ilerledikçe akl›ma gündem geldi, K›br›s’taki 
karmafla, flovlar›na devam eden bir Baflbakan, özerklik 
ilan eden bir grup kendini bilmez, tüm milletin 
yüre¤ini yakan vatan yavrular›m›z... 

Toplumumuz inan›lmaz etkilendi, inan›lmaz !	 
Yürüyüfller, sloganlar, yaz›lar vs… 

En fazla 2 gün süren tepkiler en fazla 2 gün süren 
TOPLUM YASI!!! 

Bas›na malzeme olan askeri operasyonlar… Ve 
internetin en müthifl gündemi panpifller, ç›plak 
güzeller, balay› yapan ünlüler, estetikli güzeller, laf 
yar›fllar›, polemikler… 

BIKMADINIZ MI? 
D‹Z‹LERDEN,  MAGAZ‹NDEN  VE UCUZ RES‹MLER‹, 
‹LET‹LER‹, TW‹TLER‹ OLANLARDAN ?	

Seçim dediler geçti gitti! Yemin krizi dediler geçti 
gitti! Yunanistan iflas ediyor; aman AB düflünsün! 
Clinton Türkiye’ye geliyor; gele dursun! Alt›n f›rl›yor; 
 yast›k alt› yapanlar ne kazand› acaba! Amerikan 
Dolar› beklenmedik ç›k›fllar yap›yor neden ki	 ?  
Depremler oluyor; deprem hep oluyor! Küçük 
bedenler ihmaller sebebiyle serin sularda can veriyor; 
anne babas› da b›km›flt›r art›k peflinden koflmaktan! 
Dünya kar›fl›k ama insanlar çok basit çok basit 
beyinler… 

K›saca: KOMPL‹KE B‹RfiEYLER GÖRÜNCE EROR 
VEREN BEY‹NLER!



12 Adalardan Rodos ve Simi (Sömbeki) Adalar›

GEZEL‹M GÖREL‹M

K›ymetli meslektafllar›m, sizler için bu yaz›da üç 
günlük k›sa bir tatilde gidebilece¤iniz,program 
yapabilece¤iniz bir tatil beldesini hat›rlatmak istedim. 

Komflumuz Yunanistan’a ait 12 adalardan bir tanesi 
RODOS’tur.Tarihte flövalyeler adas› olarak da 
bilinmektedir. Bir hafta sonu tatiline ekleyebilece¤iniz 
bir gün ile toplam üç günde çok rahat Rodos’u ve 
Datça’n›n karfl›s›ndaki S‹M‹ ( SÖMBEK‹ ) adas›n› 
gezip,denize girebilirsiniz.Otobüsle gitmeyi düflünenler 
için Antalya’dan Marmaris’e yaklafl›k 6 saat süren ve 
sabah akflam karfl›l›kl› kalkan otobüslerle Marmaris’e 
ulaflabilirsiniz. Sabah 9.30 da kalkan  1 saatlik bir 
h›zl› katamaran yolculu¤uyla Rodos’a geçebilirsiniz. 
Arzu edenler için burada reklam olur diye 
yazamad›¤›m otel isimlerini verebilirim.	

Bu arada benim gitti¤imde 320 kiflilik katamaran 
hem gidiflte ve hemde dönüflte full dolu idi.Önceden 
rezervasyonunuzu yapt›rman›z iyi olur.Rodos 
çepeçevre 220 km. tutuyorve toplam adan›n nüfusu 
150 bin. Adan›n baflflehri olan Rodos merkezi ise 55 
bin nufusa sahip. 12 adalar›n içinde Türklerin yaflad›¤› 
yaln›zca iki ada oldu¤unu ve bunlar›n birisinin Rodos 
di¤erinin de Girit oldu¤unu ö¤reniyoruz. Rodos’da 
5500 türk vatandafl›m›z yaflamakta olup  bir de 
dernekleri var. Biz tesadüfen bu derne¤in baflkan› 
ile tan›flt›k ve epeyce de muhabbet ettik.

Tahir AYFER
Karayollar› 13. Böl. Müd.

Makine Mühendisi
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Unutmadan flunu söylemekte yarar var. Yunanistan 
geçen y›ldan beri yeflil pasaporta vize uygulam›yor, 
ancak mavi pasaport için vize alman›z gerekir.        

Adadakiler geçimlerini turizmden elde ettikleri ile 
sa¤l›yor,ayr›ca adan›n içlerine do¤ru gidildikçe zeytin 
a¤açlar›na,ar›c›l›¤a rastlamak mümkün.P›r›l p›r›l sular› 
ve plajlar› mevcut olup çok huzurlu bir yerdir.Kimse 
kimse ile ilgilenmemektedir.Limana girerken çok 
büyük cru›se gemileri hergün buraya u¤ramakta  ve 
pek çok turist getirmekle birlikte yunan halk›n›n 
ulafl›m›n› sa¤lamaktad›r.

Rodos’a vard›¤›m›zda h›zl› bir pasaport iflleminden 
sonra sizi dünyan›n harikalar›ndan biri olan COLOSSO 
Heykeli’nin yerine yap›lm›fl olan biri erkek di¤eri 
difli iki adet geyik heykeli karfl›l›yor.Bunlar bu adan›n 
maskotlar›d›r.Liman›n giriflinde iki adet kolon olup 
bunlar›n üzerinebirer bacaklar› konmufl ve aras›ndan 
teknelerin geçti¤i Colosso Heykeli varm›fl anlat›ld›¤›na 
göre.Tabii flu anda bu kolonlar›n üzerlerinde geyik 
heykelleri yer almaktad›r. Niçin geyik diye soracak 
olursan›z adada çok miktarda y›lan varm›fl ve bunlar› 
yok etmek amac›yla adaya getirilmifl, üretilmifl.

Rodos ayn› zamanda flövalyeler adas› olarak da 
an›lmaktad›r.Tarihde burada flövalyeler yaflam›flt›r.Ve 
bunlar›n dövüfl yapt›klar› stadyum hala ayaktad›r. 
Normalde flövalyeler  ilk bafllarda esirdir, daha sonra 
dövüfllerini kazand›kça özgürlüklerini elde etmekte 
olup ayn› zamanda daha sonra da bu ifllerden çok 
fazla para kazan›p zengin olabilmektedirler.	              

Adada çepeçevre küçük küçük koylar bulunmaktad›r. 
Bunlar›n biriside  Rodos’un  ilk kuruldu¤unda 
baflkenti olan ancak Rodos flehri baflflehir yap›ld›ktan 
sonra önemini yitiren çok flirin bir yer olan L‹NDOS, 
adan›n bat›s›ndad›r.

Rodos bir tarih flehridir.Eski flehir ve yeni flehir olmak 
üzere  iki yerleflim yeri yan yanad›r.Eski flehirde 
birçok cami,kütüphane ve çevresi 3 km.yi bulan
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düflmandan korunmak için yap›lm›fl surlar vard›r. 
Osmanl› buray› kanuni sultan Süleyman zaman›nda 
4.5 ayl›k bir kuflatma sonunda ve 155 bin flehit 
vererek topraklar›na katm›flt›r.Gecesi çok güzel ›fl›l 
›fl›l ve bir ortaça¤ kentini an›msatmaktad›r.	           

Burada Murat Reis Türbesi’ni ve mezarl›¤›n› 
görebilirsiniz. Rodos’a vard›¤›m›zda görmemiz gereken 
yerler aras›nda katedral, ‹talyan mimarisine örnek 
teflkil eden adliye binas›n›, flövalyeler soka¤›n›, 
Müslüman kütüphanesini ki burada Nam›k Kemal’in 
el yazmas› orginal eserlerini görebilirsiniz.	

Yeni flehirde ise bugünkü halk›n yaflad›¤› ve birçok 
markan›n yer ald›¤› ma¤azalar bulunmaktad›r. 
Gecelerinde ise barlar soka¤›nda sabahlara 
kadar e¤lenip, striptiz flovlara kat›labilir veya 
kumarhanesinde flans›n›z› deniyebilirsiniz. Adan›n 
meflhur olmas›nda Zorba filminin burada çekilmesi 
ve Anthony Quinn’in büyük rolü vard›r.Dolay›s›yla 
filmin çekildi¤i koya Anthony Quinn Koyu ismini 
vererek reklamlar›n› yapan bu oyuncuya minnetlerini 
sunmufllard›r. Lindos ise bir koyun kenar›nda 
kurulmufl ve tepesinde kalesinin bulundu¤u çok 
s›cak( yani sevimli ) bir yerleflimdir.Burada ulafl›m 
dolmufl niyetine kullan›lan efleklerle sa¤lanmaktad›r.

Tabiî ki bu adalarda ne yenir derseniz,baflta bal›k 
ve kalamar olmak üzere çok güzel deniz ürünleri, 
musakka, ahtapot yiyebilirsiniz. Kahvalt›da ise 
Yunan’l›lar›n spesiyalitesi olan yo¤urt üzerine bal› 
mutlaka deneyin derim. Özellikle anlatanlar flunu 
eklemeyi ihmal etmiyor, Yunan adalar›n›n en 
sevimlisidir S‹M‹. Benden aktarmas›. Bu üç günlük 
tatilden daha çok fleyler yaz›labilir sizleri ayd›nlatmak 
ad›na. Ama biliyorsunuz ki dergi yay›n kurulundaki 
arkadafllar›m›n bana yine çok uzun yazm›fls›n Tahir 
dediklerini duyar gibiyim. Sizlere bu tarihi aday›, 
plajlar›, temizli¤i ile (o kadar ki insanlar dükkan 
önlerini, sokaklar› paspas ile siliyorlar) ve çok huzurlu 
gördü¤üm bu tarihi aday› öneririm.Biz  çok e¤lendik, 
güldük. Sizlere de ayn› dileklerle sayg›lar sunar›m.

Günün birini de Datça’n›n karfl› k›y›s›nda yer alan 
ve koyun kenar›nda ve da¤›n yamac›nda kurulan , 
renga renk boyanm›fl evlere sahip Simi (Sömbeki) 
adas›na yaklafl›k 45 dakikal›k bir yolculuktan sonra 
var›yoruz. Ayr›ca arada, Yunan’l›lar›n hac› olmaya 
geldikleri Panoramitis ad›yla an›lan ve her gemicinin 
önce buraya gelerek hac›  oldu¤u köye ve manast›ra 
u¤ruyoruz.

GEZEL‹M GÖREL‹M








