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Eğitimin Adı

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

04-05 Ocak 2017

İzmir Şube

06 Ocak 2017

09-10 Ocak 2017

İstanbul Şube

11 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017

Bursa Şube

20 Ocak 2017

Asansör

13-15 Ocak 2017

İstanbul Şube

16 Ocak 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene
Elemanı

26-29 Ocak 2017

İstanbul Şube

30 Ocak 2017

Araç Projelendirme Mühendis
Yetkilendirme

26-29 Ocak 2017

Kayseri Şube

30 Ocak 2017

05-08 Ocak 2017

İstanbul Şube

09 Ocak 2017

16-19 Ocak 2017

Ankara Şube

20 Ocak 2017

02-05 Ocak 2017

Diyarbakır Şube

06 Ocak 2017

10-13 Ocak 2017

Bursa Şube

13 Ocak 2017

20-23 Ocak 2017

Ankara Şube

24 Ocak 2017

02-08 Ocak 2017

Ankara Şube

09-10 Ocak 2017

02-08 Ocak 2017

Adana Şube

09 Ocak 2017

09-15 Ocak 2017

Diyarbakır Şube

16 Ocak 2017

09-16 Ocak 2017

Bursa Şube

16 Ocak 2017

16-22 Ocak 2017

İstanbul Şube

23 Ocak 2017

16-20 Ocak 2017

Ankara Şube

21 Ocak 2017

0ñ(0.856352*5$0,

Asansör Avan Proje Hazırlama

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü

Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Yangın Tesisatı

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür
Yatırım Hizmetleri Yönetimi

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
(3 Gün)

Şantiye Şefliği
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12-14 Ocak 2017

İstanbul Şube

16 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017

İzmir Şube

16 Ocak 2017

14-16 Ocak 2017

Eskişehir Şube

17 Ocak 2017

16 Ocak 2017

Adana Şube

16 Ocak 2017

21 Ocak 2017

Kocaeli Şube

21 Ocak 2017

27-29 Ocak 2017

İstanbul Şube

30 Ocak 2017

06-08 Ocak 2017

Zonguldak Şube

08 Ocak 2017

10-12 Ocak 2017

İzmir Şube

12 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017

Adana Şube

15 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017

Kocaeli Şube

20 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017

Antalya Şube

20 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017

Diyarbakır Şube

20 Ocak 2017

19-21 Ocak 2017

Kayseri Şube

21 Ocak 2017

19-21 Ocak 2017

Eskişehir Şube

21 Ocak 2017

20-22 Ocak 2017

İstanbul Şube

22 Ocak 2017

23-25 Ocak 2017

Denizli Şube

25 Ocak 2017

26-28 Ocak 2017

Eskişehir Şube

28 Ocak 2017

06-08 Ocak 2017

İstanbul Şube

08 Ocak 2017

11-13 Ocak 2017

Ankara Şube

13 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017

Denizli Şube

15 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017

İzmir Şube

20 Ocak 2017

19-21 Ocak 2017

Eskişehir Şube

21 Ocak 2017

24-26 Ocak 2017

Bursa Şube

26 Ocak 2017

27-29 Ocak 2017

İstanbul Şube

29 Ocak 2017
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Sunuş

1957 yılından bu yana yayımlanan Mühendis ve Makina Dergisi, Yayın Kurulu’nun önerisi
üzerine Oda Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, bundan böyle iki ayrı dergi olarak, “Mühendis
ve Makina-Güncel” ve “Mühendis ve Makina” isimleriyle sizlere sunulacaktır.
“Mühendis ve Makina” dergisinin içeriği, bilim insanlarının, sektördeki uzmanların, meslektaşlarımız ve öğrencilerin katkılarıyla oluşturulup hakemler tarafından değerlendirilen, akademik bilgi üretimine katkı sunan bilimsel makalelerden oluşacaktır.
Şu an elinizde olan “Mühendis ve Makina-Güncel” ise sanayi, otomotiv, işçi sağlığı ve iş güvenliği, üretim, bakım, enerji, hidrolik pnömatik, tesisat, uçak havacılık uzay, endüstri işletme, doğalgaz, kaynak gibi meslek alanlarımıza, meslektaşlarımıza ve ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu bilgilere yönelik güncel bir yayın olacaktır. Bu bağlamda Güncel dergimiz,
mesleki alanlarımızla ilgili köşe yazıları, uluslararası geçerliliği olan dergilerden yapılan çevirileri, Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim, seminer, söyleşi, kongre, kurultay ve sempozyumlarla ilgili haberleri içerecektir.
Her iki dergimize de www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale, yazı,
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin ilk sayısında söyleşi, etkinlik, sanayi analizleri, iş güvenliği, teknoloji dünyası, mühendislik anlatıları, Oda’dan, haber, basın açıklaması gibi bölümler ve ayrıca, MİEM ve bu dönem içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlik programı yer
almaktadır.
Söyleşi bölümünde, TMMOB’nin 64. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Odamızın önceki Yönetim Kurulu Başkanı, şimdiki 44. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile
TMMOB tarihi üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiye yer verdik.
Etkinlik bölümünde, 46. Dönemde düzenlenecek olan Oda etkinlik programına ve Mart ayı
içerisinde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz, sektördeki firma, uzman ve meslektaşları bir
araya getirecek olan Enerji Verimliliği Kongresi’nin kısa tanıtımı yapıldı.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi
Kongresi kapsamında ekonomist Mustafa Sönmez’in hazırladığı “Kriz Tehlikesi: Sanayi Yüzde
3 Küçüldü” başlıklı çalışmaya yer verdik.
İş Güvenliği bölümünde, Vedat Bozkan’ın hazırladığı “Acil Durumlarda İş Güvenliği Uygulamaları: Asansörlü Yüksek Binalarda Tahliye” başlıklı çalışmaya yer verdik.
Teknoloji Dünyası bölümünde, Mechanical Engineering Dergisi için Ahmet K. Noor’un hazırladığı “Hololens Devrimi” ve Product Design and Development Dergisi için Tom Mariano’nun
hazırladığı “Endüstriyel Nesnelerin İnternetine Bağlanmak” başlıklı yazıların çevirileri okurlarımıza sunuldu.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, S. Melih Şahin’in Cumhuriyetin ilk yıllarında dışa bağımlılığı azaltmak için kurulan Eskişehir Cer Atölyesi ve Sivas Cer Atölyesi’nde Türk mühendisler
ve işçilerin emeğiyle üretilen iki lokomotifin hikayesini anlattığı “Rayların Unutulan İkizleriBozkurt ve Karakurt” başlıklı çalışmaya yer verdik.
Oda’dan bölümünde, yöneticimiz Mustafa Yazıcı ve teknik görevlimiz Can Öztürk’ün hazırladığı, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek üzere kurulan
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Makina Mühendisleri Odası’nın konuyla ilgili çalışmalarının anlatıldığı “Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Makina Mühendisleri Odası” başlıklı çalışmaya ve Basın
Açıklaması bölümünde ise elektrik kesintileri üzerine yaptığımız açıklamaya yer verdik.
2017 yılının siz değerli meslektaşlarımıza sağlık ve başarı, ülkemize demokrasi ve barış getirmesi dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler
diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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27 Ocak, TMMOB’nin 64. kuruluş yıldönümü. Bu vesileyle, TMMOB’nin kuruluşu
öncesinde mühendis ve mimarların örgütlenme durumu nasıldı, TMMOB’nin kuruluş süreci ile

bağlantılı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği'nin (TMMOB)’nin kökleri, arada organik devamlılık olmamasına
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karşın 1908’lere, İstanbul’da kurulan
çok sayıda örgüte, özellikle Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’ne
kadar gidiyor. Bu Cemiyet 1912
yılında etkinliklerini durdurmuş,
1919’da yeniden çalışmaya başlamış,
1922’ye kadar varlığını sürdürmüş.
TMMOB’nin Cumhuriyet dönemi
kökleri ise 1926’da Ankara’da kurulan Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Mühendisler Birliği ve 1927’de kurulan Türk Yüksek Mimarlar Birliği’ne
dek gidiyor.
Bu Birliklerin amaçlarının, farklı koşullarda ve değişik biçimlerde bizler
için de geçerli olduğunu söylemek
olanaklı. “Memleketin ilerlemesine ve
milli iktisadın inkişafına (gelişmesine) ve kuvvetlenmesine hizmet emeli
ile mesleğin yükselmesine çalışmak.”
“Meslek haklarını ve azanın (üyenin)
ihtiyaç ve menfaatlerini temin ve himayeye, mühendisler arasında tesanütün (dayanışmanın) artmasına
hizmet etmek.” “Başka memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç
kalmayacak derecede meslektaşların
yetiştirilmesi için gençliğin mesleğe
karşı rağbetini artırmaya; sermaye getirme mecburiyeti olmadıkça, memleketimizde yapılacak inşaatın Türk Mühendis Müteahhitlerine yaptırılmasını
ve memlekette yerli ve ecnebi müesseselerde Türk Mühendislerinin çalıştırılmasını temine çalışmak” gibi konular,
1954 ve sonrasında güncelliğini hep
korumuştur.
Biraz önce belirttiğim birliklere,
daha sonra çeşitli tarihlerde uzmanlık dallarına göre oluşan örgütler de
eklenmiştir. Bunlar arasında, kurulduktan sonra başka örgütlerle birleşenler de bulunmaktadır. Örneğin
1946 yılında kurulan Türk Makina ve
Elektrik Mühendisleri Derneği, 1948
yılında Türk Mühendisler Birliği ile
birleşmiştir.

Cumhuriyet döneminde 1950’lere
kadar mühendislik, mimarlık ve uzmanlık esasına göre kurulan örgütler
şunlardır: Türk Mühendisler Birliği,
Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk
Gemi Mühendisleri Cemiyeti, Türk
Maden Mühendisleri Birliği, Türk
Yüksek Maden Mühendisleri Birliği,
Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği, Türkiye Jeoloji Kurumu,
Türkiye Harita ve Kadastrocular Cemiyeti, Türk Yüksek Mimarlar Birliği,
Orman Mühendisleri Cemiyeti, Türk
Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği.

TMMOB’nin kuruluş
süreci, ülkenin
imarı, kentleşmesi,
sanayileşmesi, tarımsal
üretimin geliştirilmesi,
yeraltı-yerüstü varlık
ve zenginliklerinin ülke
çıkarları doğrultusunda
değerlendirilmesi için
meslek alanlarının
yasalarla düzenlenmesi
gerekliliğiyle iç içedir
Cumhuriyetin başlangıç döneminin
imar çabaları, mühendislik, mimarlık
alanlarında bir dizi girişimi ve yasal
düzenlemeyi gerektirmiştir. Bunların
arasında yeni okulların açılması ile
mühendisliği ve mimarlığı teşvik de
bulunmaktadır.
Bu arada Cumhuriyete kadar mühendislik okullarından toplam 417
mezun olduğunu, ülkeden göç
edenler ve ölenler düşüldükten
sonra 1928 yılında 380 mühendisin
bulunduğunu belirtmeliyim. Mimar
diploması veren tek okul ise daha
sonra Güzel Sanatlar Akademisi adını alan Sanayi-i Nefise Mektebi’dir ve
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1926 yılına kadar bu okuldan 145
kişi mezun olmuştur. Kısaca, mühendis ve mimarlara ivedi gereksinim
duyulan bir dönem söz konusuydu
ve öğrenciler ile mezunları desteklemeye bu nedenle gerek duyulmuştu. Örneğin 17 Şubat 1923’te açılan
İzmir İktisat Kongresi’nde, Sanayi
Grubunun İktisadi Esasları üzerine alınan kararlar arasında “mühendislerin
dış ülkelerde ihtisas yapmasının sağlanması” da bulunmaktadır. 1927’de
çıkarılan bir yasa ile de “münhasıran
Hükümetçe inşa edilmekte olan demiryolları ve limanlarında müstahdem olanların veya bu maksad için
yabancı ülkelerde öğrenim görenlerin” askerlik hizmetleri ertelenmiştir.
Başka bir düzenleme, yüksekokullardan mezun olanların devletin göstereceği yerlerde çalışmalarını sağlamak üzere yüksekokul öğrencilerine
avans verilmesi kararıdır. 1929 yılında çıkarılan 1437 sayılı “Ali Mektep
[Yüksek Okul] Mezunlarından Devlet
Hizmetine Gireceklere Verilecek Avans
Hakkında Kanun” ile, tayinlerinden
itibaren bir yıl içinde geri ödenmek
üzere, başvuranlara 200 lira avans
verilmesi kararı alınmış; daha sonra
bu uygulama Nafıa [Bayındırlık] Fen
Mektebi mezunlarına 100 lira olarak
yaygınlaştırılmıştır. Bu tutarların o
günler için azımsanmayacak düzeyde olduğunu da belirtmeliyiz.
Diğer yandan mühendis, mimar gereksinimini karşılamak için 1924 yılında Zonguldak’ta İktisat Bakanlığı’na
bağlı olarak Maadin Mühendisi
Mekteb-i Ali, 1926 yılında İstanbul
Darülfünunu Fen Fakültesi’nde meslek şubeleri kurulmuştur. Kimyagerlik Meslek Şubesi’nden mezun olan
kimyagerlere bir yıl daha okumaları halinde Kimyagerlik Mühendis
Şahadetnamesi’nin verilmesi, Tatbiki Makine ve Elektrik Mühendisliği

9
Mühendis, mimarlara Yüksek Mimar
unvanı, Teknik Okul mezunlarına
ise Mühendis unvanı verilmiştir. O
tarihlerde mühendislik eğitimini sürdüren Robert Kolej mezunlarının bu
yasalar uyarınca ancak sınavla mühendislik ruhsatnamesi aldıklarını da
belirtmek gerekir. 1938’de ise o yasa
ve eki yürürlükten kaldırılarak bugün de yürürlükte bulunan 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun benimsenmiştir. Yeni yasa
ile unvanlara ve yabancı ülkelerden
mezun olanlara verilecek ruhsatnamelere açıklık getirilmiş, diplomasız
ya da ruhsatnamesiz çalışan ve çalıştıranlara ceza uygulanması öngörülmüş; kamuda çalışan mühendis ve
mimarlara serbest çalışma olanağı
getirilmiştir.

TMMOB 35. YIL
Teoman Alptürk, Bülent Tanık, Naim Şukal, Rüştü Özal, Teoman Öztürk

Meslek Şubesi’nden mezun olanlara
Makine ve Elektrik Mühendisliği Şahadetnamesi verilmesi böylece gündeme gelmiştir. 1928 yılında ise Yüksek
Mühendis Mektebi Hakkında Kanun
kabul edilmiştir. “Yüksek Mühendis
Mektebinin Şubeler Oluşturulması
Suretiyle Genişletilmesi ve Tüzel Kişiliğe Sahip Olması Hakkında Kanun
Tasarısı”nın gerekçesinde, söz konusu gereksinim açık bir şekilde belirtilmiştir. “Cumhuriyet ile birlikte, ülkenin
imarı için önemli çalışmalar yapıldığı,
bu işler için mühendislere ihtiyaç duyulduğu, oysa mevcut okulun hem
sayı hem de nitelik bakımından yeterli
olmadığı” ve gereksinim duyulan nitelikte mühendislerin eğitimi için bu
okulun özerk olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca bir Yüksek Mühendis
Mektebi Hakkında Bütçe Kanunu da
çıkarılmıştır. Daha sonra 1933’te İstanbul Darülfünunu lağvedilerek İstanbul Üniversitesi kurulmuş, Yüksek
Mühendis Mektebi bir Fakülte olarak
bu üniversiteye bağlanmıştır. Aynı
yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur vb.

Yukarıda TMMOB’nin kuruluş süreci ile mühendislik, mimarlık meslek
alanlarını düzenleyen yasalar arasında önemli bir bağ bulunduğunu
belirtmiştim. İlgili yasa düzenlemelerinin ilki 12 Mayıs 1927 tarihinde
kabul edilen 1035 sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkında Kanun’dur. Bu
yasa ile mesleğini mühendislik ve
mimarlık unvanı ile uygulama yetkisi
sadece, “Türk mekteplerinden verilen
diploma” sahiplerine veya bu okullara denk yabancı okullardan mezunlara verilen ruhsatnameye sahip
olanlara tanınmış; bu belgelere sahip olmayanların mühendislik ve mimarlık unvan ve yetkisiyle meslek icrası yasaklanmıştır. Daha sonra 1936
yılında çıkarılan bir yasa ile Nafıa
Fen Mektebi’nin adı Teknik Okul olarak değiştirilmiş, bu okuldan mezun
olanlara mühendislik unvanı-yetkisi
verilmesi gereği üzerine, 1936’da
Mühendislik ve Mimarlık Kanunu’na
bir ek hüküm koyulmuştur. Bundan
böyle yüksek mühendislik ve mimarlık okullarından verilen diplomalara sahip olan mühendislere Yüksek

Böylece, mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının odalar
bünyesinde bir araya getirilmesini
istemenin koşulları oluşmuştu diyebiliriz. Diğer bazı meslek alanlarına
baktığımızda ise barolar ile ticaret ve
sanayi odalarının kuruluşunun Cumhuriyetten önce olduğunu görüyoruz. Tabip Odaları Cumhuriyetten
sonra kurulmuş, görev ve yetkileri
kanunla belirlenmişti. Mesleklerini
yapanlar bu örgütlere üye olmak
zorunda idiler. Bu örgütlerin meslektaşları üzerinde denetim yapma
yetkisi bulunmaktaydı. Odalar ve
Barolar, kamu kurumları gibi, ikinci
ve üçüncü şahısları da bağlayabilecek düzenlemeler yapma yetkisine
sahiptiler. Özellikle tabiplerin ve
avukatların durumu, mühendis ve
mimarların örgütlenme ve odalaşma
taleplerini etkilemiştir diyebiliriz.
Bu yönde ilk girişimler 1930’larda,
bizzat Türk Yüksek Mühendisler Birliği
ve Türk Yüksek Mimarlar Birliği tarafından yapılmıştır. Bu durum kamu
idaresi tarafından da genel olarak
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benimsenmiştir. Örneğin Eğitim
Bakanlığı, 1939 yılında, 1938’de benimsenen 3458 sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak Başbakanlığa gönderdiği
yazıda, “serbest çalışan mimarları ve
mühendisleri organize edecek olan
(Mimar Odaları) ve (Mühendis Odaları) nizamnamelerini resmi mahiyete
sokacak olan maddelerin kanuna ilavesinin yerinde olacağı”nı belirtmiştir.

TMMOB’nin kuruluşu
sürecinde birçok
yasa tasarısı taslağı,
projesi bulunmaktadır.
Örneğin Türk Yüksek
Mimarlar Birliği 1939
yılında “Türk Yüksek
Mimar Odaları Kanun
Projesi”ni, Türk Yüksek
Mühendisler Birliği “Türk
Yüksek Mühendisleri
ve Yüksek Mimarlarının
Salahiyetleri ve Bunlara
Ait Olarak Kurulacak
Birlikler Hakkındaki
Kanun Projesi”ni
hazırlamış

kadar üzerinde işlem yapılamayınca
geçersiz kalmıştır.
Belirttiğim bu gelişmelerin mühendislerin, mimarların istemlerine yakın
bir yasal altyapı oluşturduğu görülebiliyor. Sonuçta, daha önce kurulmuş
bulunan tabip odaları, sanayi ve ticaret odalarıyla ilgili yasalar değiştirildi.
8 Mart 1950’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 23 Ocak 1953’te Türk Tabipleri Birliği, 27 Ocak 1954’te bizim
TMMOB, 9 Mart 1954’te Türk Veteriner
Hekimleri Birliği, 25 Ocak 1956’da Türk
Eczacıları Birliği ve 15 Mayıs 1957’de
Ziraat Odaları Birliği kuruldu. Bu arada TSE’nin kurulması için Türk Yüksek
Mühendisler Birliği tarafından 1952
yılında Başbakanlığa bir rapor sunulduğunu da biliyoruz.

1947 yılında Türk Yüksek Mühendisleri Birliği ve Türk Yüksek Mimarlar
Birliği İstanbul Şubelerinin görüşmelerinin bir ürünü olarak, “Türk Yüksek
Mühendisler ve Yüksek Mimarlar Odaları Kanun Tasarısı” hazırlanmış. 1949
yılında Türk Yüksek Mühendisler
Birliği İstanbul Şubesi “Mühendisler
Odası” içerikli bir taslak sunmuş. Bu
çalışmalar, 2 Aralık 1949 tarihinde,
hepsi mühendis olan altı milletvekili
tarafından “Mühendisler Odası” adlı
bir yasa önerisiyle Meclise yansımış,
ancak 14 Mayıs 1950 seçimlerine
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Dönemin siyasi iktidarının, mühendisler ve mimarlarla ilişkilerini tek
bir örgüt aracılığıyla sürdürmeyi
yeğlediğini söylemek olanaklıdır.
Bunu, yasama süreçlerindeki gelişmelerden de anlayabiliyoruz.
Şöyle ki, 1950 seçimlerinden sonra
TMMOB’nin kuruluşu için iki ayrı
yasa önerisi verilmiş. İlki 20 Haziran
1951 tarihinde Himmet Ölçmen tarafından ve “Türk Mühendis ve Mi-
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mar Odaları Birliği”, ikincisi 17 Mayıs
1952 tarihinde Süleyman Kuranel
tarafından ve “Türkiye Mimarlar ve
Mühendisler Odaları” başlığını taşımaktaydı. Himmet Ölçmen Türk
Yüksek Mühendisler Birliği Yönetim
Kurulu’nda görev almış, Süleyman
Kuranel de 1952–1954 arasında Türk
Yüksek Mimarlar Birliği Başkanlığını
yapmış. Ölçmen TMMOB bünyesinde kurulacak odaları inşaat, makina, elektrik, maden mühendisleri ve
mimarlar ile sınırlamış, Kuranel ise
“Türkiye Mimarlar Odası” ile her mühendislik dalında bir “Türkiye ... Mühendisleri Odası” kurulmasını önermiştir.
Ayrıntılarda birçok farklılık içeren
iki önerinin temel ayrılığı Birlik kavramında ortaya çıkmaktadır: Birinde Birlik esastır, diğerinde Odalar.
Bu görüşlerin iki temel eğilim olarak
TMMOB’nin kurulmasından sonra
devam ettiğini bu arada önemle
belirtmek isterim. Söz konusu yasa
önerileri, Başkanlığını Kuranel’in,
sözcülüğünü Ölçmen’in yaptığı
TBMM Bayındırlık Komisyonu’nda
birleştirilmiş; Odalar Birliği yaklaşımı
esas alınmış; kurulacak Odalar bütün

11
mühendislik, mimarlık dallarına yayılmış; orman ve ziraat mühendislerinin de kendi birliklerinde alacakları
kararlarla kurulacak olan TMMOB’ye
katılmaları öngörülmüştür. En sonunda 6235 sayılı TMMOB Yasası,
TBMM’de 27 Ocak 1954 tarihinde
benimsenmiştir.
Bu süreçte meslek dalları arasında
çelişkilerin ortaya çıkması, mühendislik dallarının ve mimarların kendi hak
ve çıkarları doğrultusunda ayrı örgütlenmeleri, mühendis ve mimarların
çalıştıkları alanların sektörel dağılımı,
TMMOB’nin örgüt yapısının diğer meslek örgütlerinden farklı olarak, daha
başından uzmanlık alanları temeline
dayanmasına neden olmuştur. Unvanlarını yükseköğrenim yoluyla kazanmış olan diğer mesleklerin aynı
nitelikteki örgütleri, Birlik ve bu Birliğe bağlı il odaları şeklinde örgütlenirken, TMMOB merkezi yapıda Odalar Birliği olarak örgütlenmiştir.
Mühendislerin ve mimarların bir bütün olarak görülememesi, meslek
dalları çıkarlarının, başka bir deyişle
çıkar ayrılıklarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Özellikle o
zaman mimarlar ile inşaat mühendisleri arasındaki yetki tartışması birçok konuya damgasını vurmuş, bu
durum başka tartışmalarla birlikte,
mühendislerin ve mimarların ortak
çıkarlarının öncelik taşıyacağı 1960’lı
yılların sonlarına kadar sürmüştür.

TMMOB, kuruluşunda hangi
amaçları ve hangi görevleri üstlenmişti?
TMMOB Yasası, Birliği, “mesleki faaliyette bulunan mühendis ve mimarları
örgütü içinde toplayan kuruluş” olarak tanımlamış, amaçlarının başına,
meslek mensuplarını odaların bünyesinde toplamayı koymuştu.

Amaç maddesinin geniş
kapsamlı diğer fıkraları
TMMOB’ye “kamunun
ve ülkenin çıkarları,
mesleğin gelişmesi,
meslek mensuplarının
hak ve çıkarları açısından
gerekli gördüğü bütün
girişim ve etkinliklerde
bulunma”, “resmi
makamlarla işbirliği
yapma, meslekle ilgili
mevzuatı, normları, fenni
şartnameleri inceleme”
gibi yükümlülükler
getirmiştir
Yasa, mühendislik ve mimarlık mesleklerinin yapılabilmesi için Odalara
üye olmayı şart koşmuştur. Ancak,
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık
Hakkında Kanun’un 7. maddesinde
“mühendis veya mimar unvan ile istihdam olunmak, bu imzalarla sanat
icra etmek ve bu unvanları kullanarak
bilirkişi olarak görüş bildirmek” için
diploma ve ruhsatname şartları sayılmışken, TMMOB Yasası’nda unvan
kullanmak, istihdam ve bilirkişilik
için Odalara üyelik koşulu aranmamıştır.

sağlamak ve Birliği içeride ve dışarıda
temsil etmek” olarak belirlenmişti.
Sonuçta, mühendis ve mimarların
kendi ülkelerinde yabancı mühendislere karşı haklarını alma, toplum
nezdinde varlıklarını kabul ettirme
ve bunu yasal dayanağa bağlama
çalışmaları belli bir sonuca ulaşmıştı.

Birliğin oluşumunda kimlerin
öncülük yaptığı bugün pek bilinmiyor. İlk kurulduğunda Yönetim Kurulu’nda kimler yer alıyordu? TMMOB’nin kurulduğu
dönemde yapısı nasıldı?
Öncelikle, 1949 yılında TBMM’ye
bir yasa önerisi sunan ve hepsi mühendis olan, Yakup Kalgay, Raşit
Börekçi, Musa Kazım Aydar, Mithat
Aydın, Kemal Zeytinoğlu ve Ahmet
Çınar’ı; 1951 ve 1952’de iki ayrı yasa
önerisi sunan inşaat mühendisi Himmet Ölçmen ile mimar Süleyman
Kuranel’i ve daha birçok mühendis,
mimar milletvekili ile mühendislik,
mimarlık örgütlerinin onlarca yöneticisini anmak gerekir.

Birlik ile Odaların konumları ise esas
olarak yönetim kurullarının görev ve
yetkileri içinde belirlenmişti. Odaların yönetim kurullarına “bu kanunda
tanınan hak ve yetkileri iyi bir şekilde
kullanmak ve Oda ile Birlik arasındaki ilişkiyi ve işbirliğini sağlamak”
görevleri verilmişti. Birlik Yönetim
Kurulunun görevleri ise “Odaların
çalışmalarını kontrol etmek ve kolaylaştırmak, bu kanunla tanınan hak ve
yetkilerin iyi bir şekilde kullanılmasını
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TMMOB Yasası’nın Birliğin kuruluşu için öngördüğü Müteşebbis
Heyeti’nde yer alan Türk Yüksek
Mühendisler Birliği’nden Şükrü Er,
C. Sahir Sılan ve Nihat Sargınalp’i,
Türk Mühendisleri Birliği’nden İsmet Barutçu, Sezai Ergüç ve Talât
Özışık’ı, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Birliği’nden Sezai Cankat’ı,
Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri
Derneği’nden Veli Aytekin ve Faruk
Suner’i, Türk Mühendis Jeologlar
Derneği’nden Necdet Egeran ve
Naci Tilev’i, Harita ve Kadastrocular
Derneği’nden Celâlettin Songu ve
Seyfettin Küman’ı, Türk Ormancılar
Cemiyeti’nden Ali Kemal Yiğitoğlu
ve Celâl Göydün’ü, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği’nden Emin
Mutaf ve Halis Alagöz’ü özel olarak
belirtmek gerekir. Bu heyette Bayındırlık Bakanlığı’nın beş temsilcisinin
bulunduğunu ayrıca belirtmeliyim.

Harita ve Kadastrocular Cemiyetinin
Harita müteahhidi ve Fen memuru
üyeleri bulunduğu, mühendis olarak
7 kayıtlı azasının bulunduğu, Türkiye
Jeoloji Kurumunda 230 aza kayıtlı ise
de bunlardan yalnız 2’sinin mühendis
vasfını haiz olduğu” belirtilmektedir.
Dolayısıyla, bu iki örgütten Genel
Kurula delege katılmamış, kuruluşta
9 birlik, cemiyet, dernek yer almıştır.

Bu Müteşebbis Heyeti, Birliğin Tüzük taslağını hazırlamış, kurulacak
odalara ilişkin ön çalışmaları yapmış
ve TMMOB Birinci Umumi Heyeti
(Genel Kurulu) 18–22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır. Heyet
tutanaklarında, temsilci gönderen
örgütlerin üye sayıları ve Birinci Genel Kurul delege sayıları da şöyle belirtilmiş: Türk Yüksek Mühendisler Birliği 1.351 üye, 68 delege; Türk Yüksek
Mimarlar Birliği 700 üye, 35 delege;
Türk Mühendisler Birliği 978 üye, 49
delege; Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği 1.220 üye, 61 delege; Türk
Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti
129 üye, 7 delege; Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti 99 üye, 5 delege;
Türkiye Ormancılar Cemiyeti 862 üye,
43 delege; Türk Gemi Mühendisleri
Cemiyeti 83 üye, 5 delege; Karabük
Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği 46
üye, 3 delege. Tutanakta, “Türkiye
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Bu Genel Kurulda TMMOB Tüzüğü
kabul edilmiş, Odalara hangi ihtisas
sahiplerinin gireceği ele alınmış ve
Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi
Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat
Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri
Odası, Makina Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri
Odası’nın kurulması kararlaştırılmıştır. İlk genel kurulun hemen
ardından oluşan bu on Odanın
kuruluş tarihleri doğal olarak birbirine çok yakındır. Gemi Mühendisleri Odası 11.12.1954, Mimarlar
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Odası 15.12.1954, Makina Mühendisleri Odası 18.12.1954, İnşaat Mühendisleri Odası 19.12.1954, Maden Mühendisleri Odası 20.12.1954, Elektrik
Mühendisleri Odası 26.12.1954, Orman Mühendisleri Odası 30.12.1954,
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası 08.01.1955, Ziraat Mühendisleri Odası 15.01.1955, Kimya Mühendisleri Odası 16.01.1955 tarihinde
kurulmuştur.
Daha sonra kurulan Odaların adları
ve kuruluş yılları ise şöyledir: Gemi
Makinaları İşletme Mühendisleri
Odası 1960, Şehir Plancıları Odası
1968, Fizik Mühendisleri Odası 1970,
Metalurji Mühendisleri Odası 1970,
Meteoroloji Mühendisleri Odası
1970, Petrol Mühendisleri Odası
1970, Jeoloji Mühendisleri Odası
1974, İç Mimarlar Odası 1976, Jeofizik Mühendisleri Odası 1986, Çevre Mühendisleri Odası 1992, Tekstil
Mühendisleri Odası 1992, Peyzaj
Mimarları Odası 1994, Gıda Mühendisleri Odası 1996, Bilgisayar Mühendisleri Odası 2012.
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18 Ekim 1954–4 Nisan 1955 tarihleri arasında görev
yapan ilk TMMOB Yönetim Kurulu’nda görev yapanlar
ve temsil ettikleri birlik, cemiyet, dernekler şunlardı:

Biraz önce söylediklerinizden, TMMOB’nin kuruluşu sürecinde bazı sorunlar yaşandığını anlıyoruz, bunu biraz açar mısınız, bu sorunlar nasıl
aşıldı?

TMMOB KURUCU YÖNETİM KURULU

Daha önce meslek dalları arasında çelişkilerden ve mühendis ve mimarların bir bütün olarak görülmemesinden söz etmiştim. S. Kuranel’in 1952’deki önerisinin
gerekçesinde yer alan “pek sarih çizgilerle ayırdedilmesi
lazım gelen bir mimar ile bir mühendisin iş sınırları bile
birbirine geçmiş, hak ve salahiyetleri bir biriyle çatışmıştır”
sözleri bu durumu yansıtmaktadır. Mesleğe dair hem
uzmanlık gerekliliği ve iş sınırlarının geçişkenliği hem
de hak ve salahiyetlerin adil bir şekilde düzenlenmesi
gerekliliğinin TMMOB bütününde içselleştirilmesinin
uzun yıllar aldığını söylemeliyim.

NAİM ŞUKAL [İnşaat Mühendisi] - Başkan
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
ORHAN ALSAÇ - İkinci Başkan
Türk Yüksek Mimarlar Birliği Temsilcisi
CELALETTİN GÖZEN
Gemi Mühendisleri Birliği Temsilcisi
MUHİTTİN ARAN
Türkiye Harita ve Kadastro Derneği Temsilcisi
İSMAİL BAYINDIR
Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği Temsilcisi
TEVFİK DEMİRCİGİL [İnşaat Mühendisi]
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
SANAİ ÖZ [Makina Mühendisi]
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
FİKRİ SUVAR [Elektrik Mühendisi]
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
NECMİ İNANÇ [Makina Mühendisi]
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
EMİN İPLİKÇİ [Elektrik Mühendisi]
Türk Yüksek Mühendisler Birliği Temsilcisi
MUSTAFA ULUÖZ
Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Temsilcisi
SELÇUK ÇAKIROĞLU
Türkiye Ormancılar Cemiyeti Temsilcisi
AZMİ HALULU
Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti Temsilcisi
MUZAFFER BİNİCİ [İnşaat Yüksek Mühendisi]
Genel Sekreter
ŞÜKRÜ ER
Makina Mühendisleri Odası’nın Kurucu Üyesi
RÜŞTÜ ÖZAL [İnşaat Mühendisi]

İlk yönetim kurulu hariç, Birlik Yönetim Kurulu her
Odadan bir temsilcinin katılımıyla oluşuyordu. Birliğin
illerde örgüt birimleri yoktu, örgütlenme Odaların Şubeleri aracılığıyla sağlanacaktı.

Diğer yandan ilk kuruluşta Odalara tüzel kişilik ve temsil
yetkisi verilmemiş ve Birliğe Odaları denetleme olanağı
sağlanmış olmasıyla Odaların erk kullanımının sınırlanmasının çeşitli tartışmalara neden olduğunu biliyoruz.
İkinci genel kurulda, “6235 sayılı kanun ile bunun taşıdığı
anlam aracılığıyla Odaların tüzel kişiliğe sahip olduğu”
yönündeki bir önerge oybirliğine yakın bir çoğunlukla
kabul edilmiş; Odaların aynı çatı altında birleştiklerini
belirtmek amacıyla, her bir Odanın “TMMOB ... Odası”
şeklinde unvan kullanması karara bağlanmış, ancak tartışmalar bitmemiştir.
TMMOB Yasası’nda yapılacak değişiklikler konusunda
çok sayıda çalışma yapılmış, bir Odalararası Mevzuat
Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon uzun yıllar mesai
yapmak durumunda kalmıştır. Üyelik bahsinde mesleki
faaliyette bulunanlar-bulunmayanlar ayrımı, mühendislik ve mimarlık unvanlarını kazanmış olanların uzmanlığına uygun bir Odaya kaydolma zorunluluğu, “tüzel kişiliğe sahip Odaların ve bu Odalardan oluşan tüzel kişiliğe
sahip TMMOB” vurgusunun yasanın kuruluş maddesine
yansıması; delege sayıları, Odalar ve Birliğin gelirleri,
genel sekreterliğin genel kurulda mı yönetim kurulu
tarafından mı belirlenmesi gerektiği vb. o zamanki tartışma konuları arasındadır.
Bu tartışmaların bir ürünü olarak, 27 Mayıs 1959’da
benimsenen 7303 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri
Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle Oda merkezlerinin Ankara dışında olabilmesi sağlanmış; genel
sekreterlik Birliğin yönetim organlarından çıkarılarak
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Özel okulların varlığının da etkisiyle
mühendis, mimar sayısının artması
ve emperyalizme bağımlı kalkınma
modelinin sürdürülmesinin sonucu
olarak teknoloji üretemeyen yapının yeterli sayı ve nitelikte istihdam
olanağı yaratmaması vb. sorunlar
1960’ların sonlarında yoğunlaşmıştı.

seçimi yönetim kuruluna devredilmiş, genel sekreterin yönetim kurulunun doğal üyeliği iptal edilmiştir.
Birlik genel kuruluna katılacak delege sayılarının 10 kişiden az ve 100
kişiden fazla olmaması, Birlik payını
ödemeyen Odaların genel kurula katılamayacakları; Birlik ödentilerinin
üye sayısına göre hesaplanması gibi
konular bu yasa ile düzenlenmiştir.

Ancak Odaların tüzel kişiliğe sahip
olması konusu ve daha önce çözülmüş gibi görünen bazı hususlar
1960’lı yıllar boyunca TMMOB’nin
gündemini hep belirlemiş, genel
kurullara katılmama, bazı odaların
aralarında ayrı iletişim kurmaları gibi
durumlar yaşanmıştır. Çeşitli yasa
önerileri hazırlanmış, birliğin tasfiyesi bile gündeme getirilmiş, ancak
genel seçimler vb. nedenlerle TBMM
Genel Kuruluna giremediği için bu
yasa önerileri geçersiz kalmıştır.

Ancak Odaların tüzel kişiliğe sahip
olması sorununun o zaman çözülmemiş olduğunu eklemeliyim. Meslek kuruluşları ancak 1961 Anayasası ile “kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları” başlığı altında
122. madde kapsamına alınmıştır.
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından
ve kendi üyeleri arasından seçilir. İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii
kararına dayanmaksızın, geçici veya
sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. Meslek kuruluşlarının tüzükleri,
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz” hükmü ile birlikte
TMMOB ve diğer meslek kuruluşları
Anayasal dayanağa kavuşuyorlardı.
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Kısaca, 1960’lı yıllarda
TMMOB birlik görüntüsü
sunmaktan uzak
kalmıştır diyebiliriz.
TMMOB ve Oda
yönetimlerinin,
mühendislerin ve
mimarların sorunlarını
genel olarak iktidarla
yakın ilişkiler aracılığıyla
çözme girişimleri sonuç
vermemişti
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Bunlarla birlikte kamuda çalışan mühendis-mimar meslek mensuplarının
yasal statüsünü değiştirme girişimlerinin mühendisler, mimarlar arasında
tepki oluşmasında önemli bir yeri olmuştur. Şöyle ki, 31 Temmuz 1970’te
teknik elemanlar, o tarihlerde mühendis ve mimarlar teknik eleman
olarak da anılıyordu, bağlı oldukları
4/10195 sayılı Kararname kapsamından çıkarılıp 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu kapsamına alınarak büyük hak kaybı yaşadılar. Bu
arada Teknik Elemanlar SendikasıTEKSEN’in kurulması ve Teknik Eleman Kurultayları, mühendisler ve
mimarları yeni bir bağlam içinde bir
araya getirmesinin yanı sıra, meslek
disiplinlerini bir bütün olarak görmeye de katkıda bulunmuştur diyebiliriz. Bu anlayış Odalara da yansıdı. Bu
gelişmeler ve “sosyal uyanışın ekonomik gelişmenin önüne geçmesi”
gerekçesiyle başlayan yeni dönem,
mühendis ve mimarlara yönelik
doğrudan siyasi, örgütsel baskıları
da gündeme getirdi.
12 Mart 1971 Muhtırası ile birlikte
TÖS, TEKSEN, ÜNAS gibi sendikal
örgütlerin kapatılması, aydınlara yönelik baskılar, yargılamalar, idamlar
ve yasalarda kısıtlayıcı düzenlemelerin yapıldığı bir döneme giriliyordu. 1970’te DİSK’i etkisizleştirmeye
yönelik bir girişim olmuş, 15-16 Haziran büyük işçi direnişi yaşanmış,
sıkıyönetim bile gündeme gelmişti.
İşte böyle bir dönemde, TMMOB’nin
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ve Odaların fiilen ortadan kaldırılması girişimi Adalet Partisi’nden geldi. Odaları ve TMMOB’yi fiilen tasfiye
edecek yasa önerisi 1972’de Meclise
verildi.

Bu konu pek bilinmiyor, biraz
açar mısınız.
Bu önerinin en önemli özelliği,
TMMOB Yasası’nın 1. maddesinin,
“meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olup da, serbest olarak
mesleki faaliyette bulunan yüksek
mühendis, yüksek mimar, mühendis
ve mimarlardan isteyenleri teşkilatı
içinde toplayan hükmi şahsiyeti haiz
TMMOB” olarak değiştirilmesi istemi idi. Yani Odalara sadece “serbest
çalışanların” ve onlardan da “isteyenlerin” üye olabilecekleri bir TMMOB
arzulanıyordu. Önerinin gerekçesinde sözü edilmemekle birlikte,
yabancı mühendislerin ve mimarların Türkiye’de çalışmalarını kısıtlayan
hükmün kaldırılması önerisi de yer
almaktaydı. Mühendislik ve mimarlık özel yüksekokullarından mezun
olanların Odalara üye yapılmaması,
önerinin gerekçesinde önemli bir yer
tutmuştu. (Oysa özel okullar yasasına göre kurulan mühendislik
ve mimarlık yüksek
okulları da dahil

olmak üzere, özel yüksek okullarla ilgili yasa hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından 1971 yılında Anayasaya
aykırı bulunmuş, bu okullar bir süre
sonra Devlet Mühendislik Mimarlık Akademilerine, daha sonra da
üniversitelerin fakültelerine dönüştürülmüştü.) Sonuçta bu yasa önerisi, 1973’te Mecliste benimsenerek
Cumhuriyet Senatosu’na ve orada
yapılan bazı değişikliklerle Meclis'e
tekrar gönderilmiş; ancak ilgili yasama döneminde genel kurula inemeyince geçersiz kalmıştır. TMMOB ve
Odaları fiilen tasfiye etmeye yönelik
yasa önerisinin sunulması ve Meclis ile Senato’da görüşülmesi süreci,
biraz önce belirttiğim gelişmelerle
birlikte Odaların bir araya gelerek
mücadele etmesinde ve TMMOB’nin
yeniden çalışır duruma gelmesinde
önemli rol oynamıştır. TMMOB artık
gerçek anlamda Birlik oluyordu. 16
Nisan 1973’te yapılan TMMOB 18.
Dönem Genel Kurulu, yıllar sonra
ilk kez bütün Odaların –o tarihte 15
Oda vardı– genel kurula tam katılımı
ile yapıldı. 1974’te yapılan 19. Genel
Kurul bildirisinde
“TMMOB’nin
bugünkü
tutarlı
yapısı, 1960
sonrası
toplumsal
birikimlerin
ve demokratik

mücadelelerin doğal bir ürünüdür”
deniliyordu. TMMOB, 1973–1980
dönemi Birlik Başkanlığı görevini
yürüten sevgili Teoman Öztürk’ün
sözleriyle, “bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi
halkımızın hizmetine sunmak için her
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlı” kadroların bilimsel mesleki demokratik çabalarıyla
toplumsal mücadeleler içinde yerini
alacaktı.

Bu arada, TMMOB
Yasası’nı değiştirme,
Birlik ve Odalarını tasfiye
ve sınırlama çabalarının
1960’lar ve 1972-73’ten
sonra 12 Eylül’de, yakın
tarihlerde ve günümüzde
tekrar gündeme
geldiğini belirtmeliyim
12 Eylül faşizmi ve 1982 Anayasası ile
emekçilerin mesleki, sendikal, siyasi
örgütlerinin etkisizleştirildiğini hepimiz biliriz. Hatta 12 Eylül’ün Danışma Meclisi’nde, TMMOB Yasası için
“Kanunun iptali, memalikin Hazineye
devri” sözlerinden ibaret olan bir tasarı gündeme gelip geri alındı ise de,
o dönemde Odalarımızın İstanbul
Şubelerinin tamamı, Makina hariç
İzmir Şubeleri, tüm illerde Birlik ve
Oda temsilciliklerinin büyük bir çoğunluğunun çalışmaları yasaklandı
veya kısıtlandı. Makina Mühendisleri
Odası merkezi ile Maden Mühendisleri Odası bir süre için kapatıldı.
O dönemde kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının konumu konusu ise şöyle ele
alınmıştı. Yeni anayasa tasarısında,
TMMOB’nin ilgili raporunda yer alan
ve 1961 Anayasası hükümleriyle
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dokuz meslek kuruluşunun yasalarında değişiklik yapıldı. Yapılan en
önemli değişiklik, TMMOB Yasası’nın
33. maddesindeki “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza
ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve
meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak
ve azalık vasfını muhafaza etmek
mecburiyetindedirler” hükmündeki
mecburiyet ifadesinin kaldırılmasıdır. KHK’nin getirdiği yeni hüküm,
“Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile
iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu
iktisadî Kuruluşlarında asli ve sürekli
olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek
ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri
isteklerine bağlıdır” şeklindedir. Yapılan değişiklikler arasında, 12 Eylül
ruhuna uygun olarak, Birlik ve Oda-

aynı olan, kamu kurum ve kuruluşu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının
yasa ile oluşturulacağı, organlarının
üyeleri arasından seçileceği ve bu
kuruluşların tüzük, yönetim ve işleyişlerinin demokratik esaslara aykırı
olamayacağı belirtiliyordu. Buraya
kadar sorun yoktu. Tasarının sonraki
fıkralarında ise amaç dışı faaliyet, siyasetle uğraşma, partiler, sendikalar
ve derneklerle ortak hareket etme
ve kamu kurumlarında çalışanların,
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına üye olmaları yasaklanmaktaydı. Zamanın Danışma Meclisi’ndeki görüşmelerde, bu örgütlerin, “serbest çalışanların örgütleri”
olması gerektiği yönünde dile getirilen görüşler, 1972-73’teki Meclis ve
Senato görüşmeleri anımsandığında
daha da anlamlanmaktadır. Sonuçta
kamuda çalışanların bu kuruluşlara

“üye olması yasağı” yerine, “üye olma
zorunluluğunun bulunmadığı” ifadesi
getirildi.
Sıra o Anayasaya uygun yasa düzenlemeleri yapılmasına geldiğinde,
önce 1983’te bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, TMMOB ve
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larının amaç dışı faaliyet ve siyaset
yapması, parti, sendika ve derneklerle ortak hareket etmesi vb. yasaklar da bulunmaktadır. Ayrıca TMMOB
üzerinde Bayındırlık Bakanlığı’nın,
Odalar üzerinde ilgili bakanlıkların
idari ve mali denetimi hükmü getirilmiş ancak aradan geçen 30 yıl ve
17 Hükümet süresince bu hüküm
uygulanmamıştır, ta ki, birazdan değineceğim, bugünkü iktidarın yeni
bir uygulamasına kadar. O değişikliklerin ardından, yine 1983’te, Türk
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının
Odalara üye olması da yasaklandı.
1995 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun ile derneklerin ve sendikaların siyaset yapma yasağı kaldırıldı.
Ancak bu örgütlerin etkinliklerini
durdurma nedenleri arasına, “milli
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güvenlik ve kamu düzeninin korunması” hükmü getirildi; kamu çalışanlarının sendikalarına toplu sözleşme
ve grev yasağı devam etti. İki yıl
sonra, 1997’de ise Anayasanın 135.
maddesinde yapılan değişiklikleri ilgili yasalara yansıtmak için çıkarılan
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşlarına İlişkin Yasaların Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun ile TMMOB Yasası’nın 2 ve 19.
maddelerindeki yasaklar kaldırıldı,
kaldırılan ibarelerin yerine de “Birlik
ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar” hükmü
getirildi. Bu değişiklikleri yasakların
görece gevşetilmesi olarak yorumlayabiliriz.
Ama bunların ardından TMMOB Yasası, bir yıl arayla iki değişikliğe uğradı. 1999 Marmara depremlerindeki
can ve mal kaybı, anımsayacağımız
üzere toplumda şok etkisi yaratmıştı. TMMOB on binlerce insanın ölümünden, depreme dayanaklı binaların yapılmasını sağlayamayan siyasi
iktidarları sorumlu tuttu. Onlarca yıldan beri, toprağı bir sermaye birikim
aracı olarak gören, kaçak yapılaşmayı görmezlikten gelen, tarımsal
alanları arsa rantları uğruna zemin
incelemesi yapmadan yapılaşmaya
açan, bir çırpıda kat sayısını artıran
merkezi ve yerel iktidarların neden
olduğu yıkımın, bir sistem sorunu
olduğu görüşümüze karşı rant çevreleri ve siyasi iktidarlar depreme dayanıklı yapı konusunu, planlamadan
başlayan bütünsel bir süreç olarak
görmemeyi yeğlediler. Sosyal devlet
anlayışının gerektirdiği önlemleri almak yerine bu olayı da “acil” kararlarla başka amaçlar için kullandılar. Yapı
denetimiyle ilgili kamusal denetim
hizmeti yetkinleştirilerek geliştirileceğine, piyasaya açılarak yapı denetim şirketlerine verildi. 2000 yılında

önce Yapı Denetimi Hakkında KHK,
bunun Anayasa Mahkemesi’nce iptali
üzerine aynı yıl Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa ile Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK yayımlandı. 2001 yılında 4708 sayılı Yapı
Denetimi Kanunu ile de TMMOB’nin
yapı denetimi ile ilgili saptama ve
önerilerine aykırı bir sistem getirildi.

Bir de yabancı mühendisler ve
mimarların Türkiye’de çalışmaları konusu vardı, daha önce de
değinmiştiniz, bu konu son yıllarda tekrar gündeme geldi, neler söylemek istirsiniz.
Evet, bu konu başlarda değindiğim
gibi, Osmanlı Mühendis ve Mimar
Cemiyeti’nden beri bütün mühendis, mimar örgütlerinin gündemine
girmiştir. TMMOB Yasası’nda son
yıllarda yapılan değişikliklerinden
biri de bu konudadır. 1972’deki bir
girişimin ardından, bundan 16 yıl
önce bu konu, 2001 yılında Hizmet
Ticareti Genel Anlaşması-GATS, Avrupa Birliği’ne adaylık süreci, uluslararası sermayenin isteklerinin yasal
düzenlemelerle güvenceye alınması, “IMF yasaları”, “15 Günde 15 Yasa”
deyişleriyle sembolleşen süreçte

oluşturulan psikolojik açıdan baskıcı
bir ortamda gündeme geldi. Avrupa Birliği’nin 2002 Düzenli İlerleme
Raporu’nun kişilerin serbest dolaşımı bölümünde, “Türkiye’nin, yabancı
işçilerin serbest dolaşımındaki kısıtları kaldırmak üzere, birçok yasayı ve
meslek kuruluşlarının rolünü gözden
geçirmeye ihtiyacı vardır” ifadesi yeterince açıklayıcıdır sanırım. 17 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Doğrudan Yabancı Yatırım Yasası da bu
kapsamda gündeme gelmişti.

Bu çerçevede gündeme
gelen Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında
Kanun ile Bazı Yasalarda
Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı
2007 yılında TBMM’de
benimsenmiş ancak o
zamanın Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer
tarafından iade edildiği
için yasalaşmamıştı.
Yapılmak istenen
değişikliklerin en
önemlisi üç yıl sonra
bir torba yasanın içinde
geçirildi
5 Şubat 2010 tarihinde TBMM Genel
Kurulu'nda bir akşam ve yalnızca 41
milletvekilinin bulunduğu bir oturumda, Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’a aniden eklenen 8. madde ile,
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi değiştirildi. Böylece yabancı mühendisler,
mimarlar, ülkemiz mühendisleri,
mimarları karşısında ayrıcalık elde
ettiler. Böylece TMMOB Yasası’nın il-
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gili maddeleri işlevsizleştirilmiş, yabancı mühendis,
mimar ve şehir plancılarının akademik ve mesleki
yeterliliklerini kanıtlamalarına gerek kalmadan ülkemizde çalışmaları sağlanmıştır.
Konu orada bitmedi, geçen yıl TBMM’de benimsenen Uluslararası İşgücü
Kanunu ile sürdü. Bu yasa
da yabancı sermayenin
çıkarlarını korumak amacıyla gündeme geldi.
Ama örgütümüzün bütün birimleri
ile yürüttüğü kampanya sayesinde
tasarının bütünüyle geri çekilmesi
sağlanamasa da; Uluslararası İşgücü
Politikası Danışma Kurulu toplantılarına, toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü temsilcilerinin kurul
üyesi olarak davet edilmesi sağlanmış; Bakanlar Kuruluna karşılıklılık
ilkesi çerçevesinde çalışma izinlerini
sınırlayabilme yetkisi tanınmış; dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara çalışma izni muafiyeti tanınmak
istenmesi engellenmiş; yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje
bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği
hükmü getirilmiş; akademik yeterlilik
istenmemesi uygulaması yabancı firmaların tek başına ya da yerli ortaklarıyla taahhüt ettikleri işlerde bu işe
münhasır olmak kaydıyla sınırlı tutulmuş; TMMOB’nin yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.

nu tasfiye etmeye yönelik girişimlerin ivme kazandığını belirtmeliyim.

Ayrıntıya girmeniz mümkün mü?
Konuyu başından itibaren anlatayım.

Kamusal birikim ve
hizmetleri sermayeye
devreden, usulsüzlük
ve hukuka aykırı
uygulamalar karşısında
TMMOB’nin yıllardan
bu yana sürdürdüğü
mücadelenin, iktidarın
özellikle serbestleştirme
ve özelleştirmeler ile rant
eksenli kentsel-kırsal
dönüşüm politikalarına
engel oluşturduğu
biliniyor

Diğer yandan son sekiz yılda, doğrudan bir şekilde Anayasanın kamu
kurum ve kuruluşu niteliğindeki
meslek kuruluşlarını tanımlayan
135. maddesinin bizzat kendisini ve
TMMOB Yasası’nı esastan değiştirmeye, Birliğimizi yapısal dönüşüm
yoluyla kamusal hizmet fonksiyonu-
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TMMOB örgütlülüğü bu nedenle,
bizzat bugünkü Cumhurbaşkanı,
Bakanlar ve bazı Belediye Başkanları
tarafından birçok kez hedef alındı.
2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinden kısa bir süre sonra
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetle-
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me Kurulu’nun (DDK), bütün kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik başlattığı inceleme,
konuyu çok kapsamlı bir şekilde ele
aldı. DDK o çalışmasını 2009 yılı Eylül ayında tamamladı. Ortaya, 799
sayfa ve 1.062 sayfa eki bulunan,
“Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları’nın Teşkilat ve Mali
Yapıları, Denetimleri, Organlarının
Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli
Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmelerinin Sağlanması Amacıyla
Alınması Gereken Tedbirler” konulu
“Meslek Kuruluşları Üzerine Araştırma
ve İnceleme Raporu” çıktı. Raporda,
“kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına ilişkin Anayasa’nın 135.
maddesinin yeniden düzenlenmesi” değerlendirmesi eşliğinde ilgili
meslek kuruluşlarının idari, örgütsel,
mali yapı ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi gerektiği belirtiliyordu.
Ardından rapor, gereği yapılmak
üzere Başbakanlığa gönderildi. Raporda dile getirilen görüşler, iktidarın kamusal alana dönük neoliberal
yaklaşımının açık bir ürünüdür. Özetle, Birliğimiz ve benzer bazı yapıların
Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan “kamu tüzelkişiliğine sahip
kamu kurumu niteliğindeki meslek

19
kuruluşu” niteliklerinden arındırılması amaçlanıyor.
DDK raporunun öngördüğü yapısal değişiklikler doğrultusundaki ilk
adım 2011 yılında çıkarılan KHK’ler
oldu. Bu doğrultuda, 2011 Nisan
ayında Kamu Hizmetlerinin Düzenli,
Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve
Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin
Konularda Yetki Kanunu çıkarıldı.
Kanun, 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala Meclisi devre
dışı bırakan, Hükümete altı ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) çıkarma yetkisi de veriyordu.
İktidar 04.06.2011–02.11.2011 tarihleri arasında 35 KHK çıkararak 300’e
yakın yasada değişiklik yaptı. Bakanlıklar kurdu, kapattı, birleştirdi,
ayırdı. Kamu yönetimi baştan aşağı
yeniden şekillendirilirken meslek
alanlarımız ve örgütümüz üzerine
planlanan değişikliklere ilişkin zeminin oluşturulmasının yeni dönem ilk
adımları atıldı. TMMOB mevzuatının,
Anayasa ve yasalara aykırılık oluşturacak bir şekilde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından düzenlenmesi
öngörüldü. KHK’lerin meslek odalarıyla ilgili düzenlemeleri, Anayasa ve
İdare Hukuku çerçevesinde merkezi
idare ile kamu tüzelkişiliğine sahip
yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken genel vesayet
denetimini aşmaktadır. Yeni kurulan
bir Bakanlıkla meslek odaları arasında otoriter tarzda hiyerarşik bir ilişki
kurgulanmış ve dayanağı olan Yetki
Kanunu’na konu, amaç ve ilkeler yönünden aykırılık oluşturulmuştur.
Bu KHK’ler ile İmar Kanunu ve Yapı
Denetimi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapıldı. Yapı denetiminde
mühendis, mimar, şehir plancılığı
disiplinleri dışlandı. Bütün ülke imara

açıldı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yerel yönetimlerin yapı, ruhsat vb.
yetkilerini de üstlendi. Tüm çevre,
milli parklar, koruma alanları, doğal
sit alanları vb. talana açıldı. Kentsel
dönüşüm merkezileştirildi, kırsal
alan İmar Kanunu kapsamının dışına
çıkarıldı. Yapı Denetimi Kanunu’nda
yapılan değişikliklerle yasanın denetim kapsamı daraltıldı ve denetimsiz
yapılaşmanın sınırları genişletildi.
İktidar aynı yöndeki düzenlemelere
2012’de devam etti ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
Meslek Odalarına kayıtlı üyelerin Sicil
Durum Belgelerinin Meslek Odaları
tarafından düzenlenmesi ve yaptıkları
projelerin Odalar tarafından onaylanması zorunluluğunu kaldırdı. Böylece
hem üye-oda ilişkilerini gevşetici
hem de Odaların gelirlerinin büyük
oranda azaltacak bir düzenleme yapıldı. Bu değişiklikler ile belediyelerin ve meslek odalarının yapı üretim

sürecindeki kamusal denetim fonksiyonu ortadan kaldırıldı. Bu yönetmeliklerin uygulanmasına yönelik
İçişleri Bakanlığı’nın 2012/12 nolu
genelgesi ile de, 81 ilin valilikleri ve
büyükşehir belediye başkanlıklarına
“mühendis ve mimarların odalarına
denetim yaptırmaları yasaklanmış,
üye kayıt belgesi ve sicil durum belgesi
sunan meslek mensuplarının projelerinin alınmaması, alınır ise hem belediye hem de oda yöneticileri hakkında
doğrudan yargı yoluna başvurulması”
bildirimi yapıldı.
2012 Kasım ayında ise TMMOB
Yasası’nın bu kez köklü bir şekilde
değiştirilmesi hazırlıkları gündeme
geldi. Bu hazırlık Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Taslağı içinde idi. Bu hazırlıkları öğrenmemiz üzerine Aralık ayında ülke
genelinde bir imza kampanyası ve
eylemlilikler başlattık. O torba yasa
içinde çok sayıda yasa ile birlikte
TMMOB Yasası’nın 1-13-17-21-2632-33. maddelerinin değiştirilmesi

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J2&$. J

www.mmo.org.tr

20
öngörülüyordu. Yasamızda yapılmak istenen değişikliklerin tamamı,
DDK’nın 2009 yılındaki raporu çerçevesindeydi. Taslak ile mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerini, bölparçala-küçült-yönet-etkisizleştirme
yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürerek il odacılığını
egemen kılmak hedefleniyordu.
Ancak TMMOB’nin ülke genelinde yürüttüğü kampanya üzerine,
30 Ocak 2013’te Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, benden
önceki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı on Odamızın
Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakanın
da içinde yer aldığı Bakanlık heyetinin katılımıyla yapılan toplantıda bu
girişimin durdurulduğu bizzat bakan
tarafından açıklandı. Bakan, görüşlerimizi dikkatle dinledikten sonra
TMMOB Yasası değişikliği üzerine bir
çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmanın durdurulduğunu, TMMOB Yasası
ile ilgili bir gündemlerinin olmadığını
ifade etti. Ancak altı ay sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde TBMM’de yine
bir akşam operasyonuyla benimsenen, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İmar
Kanunu’nun 8. maddesine bentler eklenerek mesleki denetim yetkimize
dolaylı bir şekilde de olsa yine el atıldı. Bu değişiklik ile “Harita, plan, etüt
ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında
açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir
kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması
ve benzeri nedenlerle müellifler veya
bunlara ait kuruluşların büro tescilleri
iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir
şekilde geciktirilemez. Müelliflerden
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bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde
taahhütname talep edilemez” hükmü
getirildi. Ancak belirtmek isterim ki,
mesleki denetim uygulaması, öncelikle meslek odası ile üyesi arasındaki bir ilişkidir; diğer kamu kurum ve
kuruluşları dahil üçüncü kişileri bağlayan bir yönü yoktur. Mesleki denetim, kamu kurumu niteliğinde birer
meslek kuruluşu olan TMMOB ve
bağlı Odalarının, üyeleri üzerindeki
denetim yükümlülüğünün bir gereğidir. Ama yapılan o düzenleme, bu
içerikteki mesleki denetimi ortadan
kaldıramamakla birlikte, söz konusu
denetimin fiilen geriletilmesi yönünde işlev üstlenmiştir.

Mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek
örgütlerini
böl-parçala-küçültetkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik yapılardan il odacılığına
dayalı rekabetçi yerel yapılara dönüştürmek amaçlanıyordu. Yapı
üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini
kuralsızlaştırmayı, kamusal denetimi ortadan kaldırmayı; özel teknik
müşavirlik şirketleri yoluyla meslek
alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirerek piyasa egemenliğine tabi
kılmak amaçlanıyordu.

TMMOB Yasası değişikliği konusuna
dönersek, 2014 yılı sonu, 2015 yılı
başında konu tekrar bir torba tasarı
ile gündeme girdi. “3194 Sayılı İmar
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”; imar,
yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet
tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve kadastro
genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, İller Bankası, belediye gelirleri yasaları
ve TMMOB Yasası’nda değişiklikler
yapmayı içeriyordu.

Hem eylemler yapıldı hem de 14
Şubat 2015 tarihinde TMMOB 43.
Dönem Olağanüstü Genel Kurulu
toplandı ve Sonuç Bildirisinde, özetle, “AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız” dendi.

TMMOB Yasası’nda
yapılmak istenen
değişiklikler, Anayasal
dayanağı bulunan kamu
kurumu niteliğindeki,
özerk, demokratik,
yerinden yönetim
kuruluşları olan TMMOB
ve bağlı Odalarını yapısal
dönüşüme uğratmayı
hedefliyordu
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Bunun üzerine eylemler yapılmıştı.

Daha sonra ne oldu?
Tasarı Meclis Genel Kurulu'na inemedi; çünkü iktidar ömrünü uzatmakla
meşguldü ve halen de öyle. Önce 7
Haziran, sonra 1 Kasım 2015 seçimleri ve sonraki kaotik gündemler ile
iktidarın öncelikleri nedeniyle bu
konu geri düştü gibi. Ama iktidar
ajandasında konunun yerini koruduğunu biliyoruz, zira bizzat Cumhurbaşkanı, 2016 Nisan ayındaki iki
konuşmasında konuyu tekrar dile
getirdi.

Konu sizce bundan sonra nasıl
bir seyir izler?
TMMOB Yasası, söyleşimizin bütününden de anlaşılacağı gibi, tarihimiz boyunca hep gündeme gelmiş
ama önemli bir direniş geleneği ve
süreklilik oluşturulmuştur. 1982 Anayasası sonrasında yasamız on kez değiştirilmiş, dört kez (1972, 1982, Ka-
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sım 2012/2013 ve Aralık 2014/2015)
esastan değiştirilmeye yeltenilmiş,
onlarca yönetmelikle meslek uygulama alanlarımız daraltılmıştır; ama
mücadele kararlılığımız ve örgütlülüğümüz sürmüştür, sürecektir.

Bu konjonktür ve mücadele kararlılığımızın bizi koruyup büyüteceğini
söyleyebilirim. Her şey mücadele
konusudur. Tarih bize, mücadelesiz
hiçbir kazanımın olamayacağını göstermiştir.

Konunun bundan sonra nasıl bir
seyir izleyeceğini anı anına elbette
bilemeyiz ama görünen o ki “Türk
usulü başkanlık” konusunun merkezinde olduğu anayasa referandumu,
iktidarın öncelikli konusu. Bu anayasa referandumunun, bugün içerdiği
konular itibarıyla, yasamızla doğrudan bir bağı yok ama güçlü dolaylı bağları var. Zira kamu totaliter,
toptancı, bütüncü bir tarzda, kuvvetler ayrılığını, özerk demokratik
oluşumları yok ederek yönetilmek
isteniyor. Ama yine de gündeme
gelebilecek bir TMMOB Yasası değişikliğinin bir üst Anayasa değişikliğini, Anayasa’nın 123, 124 ve özellikle
135. maddesinin değiştirilmesini gerektirdiği açıktır.

Anayasa referandumu konusunda TMMOB’nin tutumu nasıl olacak?

Yani önümüzdeki
referandumdan başlayarak
mücadelemizin,
yolumuzun uzun erimli
olduğu bilinmelidir.
Mücadelemizin daha
birçok yeni evresi
olacak. Ayrıca belirtmek
isterim, bugünkü Türkiye
konjonktüründe üzerimize
her geliş, antiemperyalist,
yurtsever, demokrat,
kamucu, toplumcu,
bilimden, teknikten,
aydınlanmadan,
cumhuriyetten,
demokrasiden, laiklikten
yana tutumumuz
nedeniyle toplumsallaşmış
bir destek de bulacaktır

Öncelikle, 11 Şubat’ta yapacağımız
TMMOB Danışma Kurulu toplantısının, örgütsel hafızamız içinde bu konuda gereken tutumu belirleyeceğimi söylemeliyim. Daha öncesinde
ise daha yeni, 9 Ocak tarihinde yaptığımız basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, 26–29 Mayıs 2016
tarihlerinde yapılan 44. TMMOB
Olağan Genel Kurulu'nda bu konuda çok açık bir tutum belirlenmiştir.
Genel Kurul delegasyonumuz, Sonuç Bildirisi’nde, “Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak
gören TMMOB, önümüzdeki çalışma
döneminde de, ülkemizi, halkımızı,
Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni anayasa” ve
“başkanlık sistemi”nin karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği,
barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için
mücadele edecektir” demiştir.

TMMOB’nin tutumu bu çerçevededir. Basın açıklamamızda belirttiğimiz üzere, “Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği olarak, ardı ardına yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı,
çocuk, kadın, sivil, asker, polis binlerce
insanımız can verirken, binlerce insanımız yaralanırken; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle
sindirilmeye çalışılırken, toplumsal kutuplaşmayı artıracak olan Anayasa
değişikliği teklifine “HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir.”

Son olarak, bir de Odaların çeşitli bakanlıklarca “idari ve mali
denetimi” konusu vardı, bu konuda neler söylemek istersiniz.
Evet, iktidar, daha önce değindiğim, 12 Eylül döneminde, 1983’te
TMMOB’yi sınırlama amacıyla yapılan bir KHK düzenlemesini işletmeye çalışıyor. Bu amaçla 2013 ve
2104 yıllarında alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Odalarımızın idari
ve mali denetiminin, ilgilerine göre,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından yapılması öngörülüyor.

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J2&$. J

www.mmo.org.tr

22
Bu düzenlemenin dayandırıldığı
TMMOB Yasası’ndaki ilgili hükmün,
1983 yılında, 12 Eylül faşizminin
ruhuna uygun olarak yasamıza eklendiğini ama ne o dönemde ne de
sonraki 30 yılın 17 Hükümetince uygulanmadığını belirtmeliyim. Zira
bu uygulama, hukuka aykırıdır. Şöyle ki, TMMOB’nin de içinde yer aldığı “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Kuruluşları”, Anayasa’nın 135. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında; “Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst
kuruluşları; belli bir mesleğe mensup
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleri ile ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hâkim kılmak üzere meslek
disiplini ve ahlâkını korumak maksadı
ile kanunla kurulan ve organları kendi
üyeleri tarafından kanunda gösterilen
usullere göre yargı gözetimi altında,
gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir” hükmüne yer verilmiştir.

ruluş ve görevleri”ne ilişkin esaslar
çerçevesinde, Bakanlıklar merkezden yönetim, meslek kuruluşları ise
yerinden yönetim esasına dayalı idari
kuruluşlar olarak nitelenmektedir.
Değiştirilmek istenen işte bu Anayasal yerinden yönetimdir, Anayasal
özerkliktir.
Merkezi idare ile özerk yerinden
yönetim kuruluşu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasındaki vesayet denetiminin
çerçevesi de yine Anayasa’nın 135.
maddesinde belirlenmiştir. Anılan
Anayasa hükmünün 5. fıkrasında;
“Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin
kurallar kanunla düzenlenir” denilerek, birer yerinden yönetim kuruluşu olan meslek odaları ile merkezi
idare arasındaki bütünlüğün, yasayla belirlenmiş esaslar çerçevesinde
sağlanması hedeflenmiştir.
2011 yılında 644 sayılı KHK ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
meslek odalarıyla ilgili verilen görevler ise Anayasa’nın 135. maddesinde yer alan “kanunla kurulma” ve
“Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların kanunla düzenleneceği
esası” ile vesayet denetimine ilişkin
Anayasa ve İdare Hukuku ilkelerine
açıkça aykırılık taşımakta, yerinden
yönetim kuruluşu olmanın kamu tüzelkişiliği ve özerklik şeklindeki asli
unsurlarını zedelemektedir.

Anayasa’nın 123. maddesinde de
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği,
ancak kanunla veya kanunun açıkça
verdiği yetkiye dayanılarak kurulur”
hükmü yer almaktadır.
TMMOB de Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlı kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak,
6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş, görev, yetki ve sorumlulukları
bu Yasada düzenlenmiş bir kamu
tüzel kişisidir. TMMOB’ye bağlı meslek odaları da 6235 sayılı Yasa’nın
açıkça verdiği yetkiye dayalı olarak
kurulmuşlardır. Anayasa’nın 123.
maddesinde yer alan “idarenin ku-
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Bu hükmün şimdi işletilmesi, mühendis, mimar, şehir plancılarının
örgütü üzerinde otoriter ve hiyerarşik bir vesayet ilişkisini tesis etme
amaçlıdır. Ama Odalarımızın idari ve
mali işleyişi şeffaftır, üyelere, kamu
ve topluma açıktır, bütün bilgiler internet sitelerinde mevcuttur. Sorun,
kamuoyunun bildiği gibi, bizde değil iktidarın ta kendisindedir.
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Birliğimiz ve Odalarımızın
oluşturduğu yapı,
şeffaftır, aktır,
denetlenirliği
güvencelere, denetim
kurullarına, genel
kurullara, örgütlü
üyelerimizin birlikte
üretme, birlikte karar
alma, birlikte yönetme
mekanizmalarına
bağlanmıştır
İşleyişimiz, bütün şeffaflığıyla basılı
çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır. İşleyişimiz,
ülkemizin genel bütçesi ve kamu
kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır.

Peki, bu uzun söyleşiye zaman
ayırdığınız için teşekkür ediyor,
bu zor dönemde başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
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eçen hafta içinde Marmara
Bölgesi'nde, özellikle İstanbul ve Kocaeli illerinde karşı
karşıya kalınan ve gündelik yaşamı
aksatan, yaşam kalitesini düşüren,
ciddi ekonomik kayıplara yol açan
ve bazı yerlerde hala devam eden
elektrik kesintileri yaşanmıştır. Kesintilerin nedenini, sadece soğuk
hava şartlarından dolayı iletim şebekesinde yaşanan arızalarla açıklamaya çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), bu sorunun
temelinde yatan nedenleri ve bu
çöküşten bir kaç gün öncesinde yaşanan gerçekleri kamuoyuna yansıtmamaktadır.

Neler oldu?

2015’te elektrik üretimi içinde, yüzde 99’u ithal edilen doğal gazın
payı, yüzde 37.90 olmuştur. Bu oran,
2016’nın ilk 11 ayında yüzde 33,4’e
gerilemiştir. Geçen hafta yoğunlaşan soğuklar nedeniyle, kentlerde
ısınma amaçlı doğal gaz talebinde
ciddi bir artış yaşanması ve iletim
şebekesinden verilebilecek gaz

miktarı sınırlılığı nedeniyle BOTAŞ
bu talebi karşılayabilmek için, başta
Trakya/Marmara bölgesinde olmak
üzere, doğal gazla çalışan kamu ve
özel tüm elektrik üreten santrallere
verilen gazı önce yüzde 50 oranında
azaltmış, sonra da neredeyse tamamıyla kesmiştir.
Bölgede bulunan ve kurulu güç içinde azımsanmayacak bir paya sahip
olan doğal gaz yakıtlı santrallerin
yakıt olmadığı için devre dışı kaldığını TEİAŞ verileri açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde elektrik
üretiminde, doğal gazın payı 1 Aralık
2016’da yüzde 35,67 iken, bu pay 24
Aralık’ta yüzde 16,09’a, 27 Aralık’ta
yüzde 22,24’e düşmüştür. Doğal gaz
yakıtlı santrallerin devre dışı kalması sonucu doğan açık; başta hidrolik
ve ithal kömür olmak üzere, diğer
kaynaklardan yapılan elektrik üretimiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu
sınırlı üretim artışı da ihtiyacı karşılamayınca planlı ve gezdirilen elektrik
kesintileri uygulanmıştır. Bu gelişmeleri, yoğun kış şartları nedeniyle
iletim şebekesinde yaşanan arızalar
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izlemiş, elektrik kesintisi nedeniyle
doğal gaz yakıtlı kazan ve kombiler
de çalışmayınca insanlar konut ve
işyerlerinde soğuk ve karanlıkla karşı
karşıya kalmış, aydınlatılamayan işyerleri kapanmış, fabrikalarda üretim
ve milyonlarca liralık üretim kaybı olmuştur.

odalarının ve TMMOB’nin önerilerini
dinlemeye, anlamaya, kavramaya,
uygulamaya çağırıyoruz.
'ÜíD%DðÜPOÜOÜN$UWWÜ

Siyasi iktidar, izlediği enerji politikaları ile; enerjide dışa bağımlılığı
azaltma ve ‘yenilenebilir enerjiyi
destekleme’ söylemine karşın, doğal
gaza ve ithal kömüre ağırlık veren
karar ve uygulamalarıyla, dışa bağımlılığın ve fosil yakıt egemenliğinin artmasını sağlamıştır. 2002’den
bugüne, birincil enerji arzında yerli
kaynakların payı yüzde 31,6’dan yüzde 24’e gerilemiş ve enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 76’a ulaşmıştır.

Neden Oldu?

Yaşanan tüm sıkıntıların gerçek nedenlerini yok saymak ve sadece zorlu
kış şartlarıyla açıklamaya çalışmak,
elektrik iletim hatları ve tesislerinin
en olumsuz hava şartlarında dahi
çalışmaya elverecek şekilde yapılmış
olduğunu unutan enerji yönetiminin,
yeterli bir bilgi, bilinç ve sorumluluk
anlayışına sahip olmadığını ortaya
koymaktadır.

Elektrik üretim ve kurulu gücü kayda
değer ölçüde artarken, iletim şebekesi bu artışları karşılayacak düzeyde
geliştirilmedi.

On dört yıldan fazla bir süredir iktidarda olanları, olumsuz kış koşullarından şikayet etmeyi, kamu binaları,
belediyeler, yollar, AVM’ler ve birçok
alanda desteklenen tüketim çılgınlığını bir kenara bırakıp, gerçeklerle
yüzleşmeye, enerji yönetimini toplum çıkarı doğrultusunda enerji politikalarının uygulanması için Odamızın, TMMOB’ye bağlı diğer mühendis
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2002-2015 döneminde elektrik üretimi yüzde 102, kurulu gücü yüzde
130 oranında artmıştır. 380 KV Trafo Merkezlerinin kurulu gücü yüzde
195, 154 KV Trafo Merkezlerinin kurulu gücü de yüzde 94 gibi yüksek
miktarlarda artmıştır. Ne var ki, bu
artan kurulu gücü iletecek iletim
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hatlarında yeterli miktarda genişleme yapılmadı. 380 KV iletim hatlarının toplam metrajı yüzde 33, 154 KV
iletim hatlarının toplam metrajı ise
yüzde 45 gibi düşük oranlarda arttı.
Doğu Karadeniz’de üretilen elektriği batıya taşıyacak iletim hatlarının
yetersizliği nedeniyle, bu bölgedeki
HES’lere üretim yapmama talimatının verildiği günler olduğu gibi,
Anadolu’nun doğusundan batıya
elektrik iletiminde ciddi darboğazlarla karşılaşıldığı ve iletim sisteminin
belirli bölgelerde çöktüğü durumlar
da yaşanmıştır. ETKB’nin iletim sistemimin omurgasının çöktüğü beyanı,
iletim şebekesi ve sistemini geliştirici güçlendirici yatırımları zamanında
yapmayan anlayışın da çöktüğünün
itirafı olmaktadır.
1HOHU<DSÜOPDOÜ"

1. Soğuk kış günlerinde kentsel gaz
tüketiminin arttığı göz önüne alınarak, santrallerin gazını kesmek yerine, şebekeye verilecek gaz miktarında artışa imkan verecek olan doğal
gaz depolama ve sıvılaştırılmış gaz
terminali yatırımları hızla sonuçlandırılmalıdır.

25
2. Elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla ilk gelen yol olan
çok sayıda yeni elektrik tesisi kurmak yöntemi yerine, öncelikle arz
tarafında, yıllardır özelleştirilecekleri
gerekçesiyle herhangi bir yenileme
yapılmaksızın çalıştırılarak özel sektöre devredilen, yeni sahipleri özel
şirketler tarafından da yenilenmesi
ihmal edilen santrallerde ciddi bakım, onarım, iyileştirme çalışmaları
ile santral verimlerini ve üretimlerini
artırma, çevresel sorunları azaltma
çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
3. Mevcut santrallerin arıza ve arıza
dışı nedenlerle kullanılamayan kapasitesi, santrallerde iyileştirme yatırımları, kestirimci ve planlı bakım
onarım uygulanması vb. yöntemlerle devreye alınmalı, proje üretim
kapasitelerinin tam olarak değerlendirilmesi hedeflenmelidir. Barajlı
santrallerde gelecek yıllardaki elektrik üretimini olumsuz etkileyecek
üretim zorlamalarından sakınılmalı,
bütüncül bir planlama ve akılcı bir su
yönetimi uygulanarak, güvenilir ve
sürdürülebilir üretim sağlanmalıdır.
4. Üretimde tüm santrallerin çalışma, üretim, arıza ve arıza dışı duruş-

ları sürekli ve anlık olarak takip eden,
talepteki anlık, saatlik, günlük artışları canlı olarak izleyebilen, mevcut
üretim durumunu, farklı optimizasyon varsayımlarına (maliyet, su
durumu, yerli kaynak kullanımı vs.)
göre canlı olarak değerlendirip raporlayabilen, üretilen elektriği ihtiyaç noktalarına ileten iletim şebekesini takip etmekle yetinmeyip, anlık,
günlük ve geleceğe yönelik olarak
şebekelerde alınması gereken tedbirleri gösteren, sistemdeki kısıtları
belirleyip, yapılması gereken yeni
yatırımlara işaret eden, canlı izleme,
planlama, optimizasyon, tahmin,
takip, denetim, yönlendirme fonksiyonlarını haiz bir sistem, tesis edilmelidir. Böylece, enerji yönetiminin
karar-destek kabiliyeti önemli ölçüde gelişebilecek ve kararlar, doğru
veriler ve bilimsel kriterler temelinde alınabilecektir.
5. Mevcut elektrik iletim şebekesinin, mevsimsel, aylık hatta günlük
olası olumsuz şartlarda da sorunsuz
ve devre dışı kalmadan işletilebilmesi için değişik alternatifler öngören
etüt ve planlamalar yapılmalı, bu
çalışmaların sonuçları ilgili tüm kesimlerin katılımıyla irdelenmeli ve

tartışılmalıdır. Yukarıda sözü edilen
üretim kurulu gücü, trafo merkezleri
kurulu gücü ve artan üretimi iletecek
iletim şebekesi arasındaki dengesizliği gidermek için, yeni iletim hatları
inşa ve tesis edilmelidir. Mevcut iletim şebekesinde de yenileme/iyileştirme yatırımları hızla yapılmalıdır.
6. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2005-2015 döneminde
Avrupa’da enerji yoğunluğu yüzde
16 azalırken, ülkemizde yüzde 7 artmıştır. Enerji yoğunluğunun düşürülmesine çalışılmalıdır. Talep tarafında
da talebi yöneterek, enerjiyi daha
verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla
yeni tesis ihtiyacını azaltma politika
ve uygulamaların hayata geçirilmesi
sağlanmalıdır.
7. Bütün bu önlem ve uygulamalarla karşılanamayan elektrik ihtiyacı
için başta rüzgar, güneş, jeotermal
olmak üzere yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırımlar, toplum çıkarları
gözetilerek yapılmalıdır.
8. ETKB ve EPDK yönetimi, genellikle
Odamızın, diğer mühendis odalarının, TMMOB’nin söylediklerini dinlemeye, anlamaya ihtiyaç duymadan
önyargıyla yaklaşmaktadır. 100 bine
ulaşan üyemizle, enerji alanındaki
ciddi bilgi ve deney birikimimizle,
enerji yönetiminin enerji politikaları
konusunda çalışmalarına katılmaya
hakkımız olduğu düşüncesindeyiz.
Üyelerimizin ve Odamızın bilgi ve
deney birikimini paylaşabilmek için,
Bakanlığın ve enerjiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılım çağrılarını bekliyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı
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The Hololens Revolution1
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Ahmet K. Noor

2

1

Mechanical Engineering - The Magazine of ASME dergisinin 138. sayısında (Ekim 2016) yayımlanan bu yazı, Dilan Pamuk
tarafından dilimize çevirilmiştir.

2

Ahmed K. Noor, Virginia Old Dominion Üniversitesi’nde Modelleme, Simülasyon ve Görselleştirme Bölümü'nde profesör
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Hololens kulaklık seti, kullanıcıların çevrelerinde
saklı olan hologramları görmelerini ve bunları
kontrol etmelerini sağlamaktadır

D

aha henüz 2014 yılında Pasadena'daki NASA Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki (Jet Propulsion Laboratory – JPL) bilim adamları
Mars’a keşif için gönderilen araçlardan (Mars Gezginleri) birisinin rotasını çizdikleri zaman, gezginin kendisinden elde edilen görüntülerden
olduğu kadar harita ve uydu görüntülerinden de faydalanmaktaydılar.
Tüm bu örtüşen veri kaynaklarının
entegrasyonunda bazı varsayım unsurları kullanılmaktaydı; ancak yanlış
varsayımlar gezgini geçemeyeceği
yollara gönderebilir ya da gezginin
tekrar yerinden kurtulamayacak bir
şekilde sıkışıp kalmasına neden olabilirdi.
Şimdi, olası rotaları inceleyebilmek
için JPL bilim adamlarının elinde yeni
bir araç bulunmaktadır. OnSight adı
verilen bu araç, kullanıcıların Mars ortamının 3 boyutlu stereo görüntüleri
keşfetmelerini ve doğal bir derinlik
hissi ile mekansal ilişkileri algılamalarını sağlıyor. Gezginin çalışma alanını
birinci şahıs görüş açısıyla (kendileri oradaymışcasına) inceleyebilirler,
yeni etkinlikler planlayabilirler ve çalışmaların sonuçlarından birinci elden
haberdar olabilirler.
Uçuş bilimcilerden oluşan bir grup,
“Curiosity” (Meraklı) Gezgini’nin kaya

oluşumlarını belirleme gibi üzerinde
daha fazla çalışma yapması gereken
görevleri için, uygulamanın testini yapıyorlar.
Bu NASA aracı, "karma gerçeklik" ya da
MR (Mixed Reality) olarak adlandırılan
yeni bir bilgisayar donanım ve yazılım
birleşiminin uygulamalarından sadece bir tanesidir. Onlarca yıldır var olan
ve 3 boyutlu yetenekteki gelişmeler
ile ekran çözünürlüğündeki iyileşmeler sonucu akıllı mobil cihazlar ve yeni
kulaklıklar aracılığıyla yaygın bir hale
gelen sanal gerçeklik sistemlerinin bir
çeşididir. Karma gerçeklik benzer bazı
teknolojilerden yararlanmaktadır; ancak dış dünyadan kopuk 3 boyutlu bir
deneyimi değil hologramları fiziksel
çevre ile harmanlamayı ya da birleştirmeyi tercih etmektedir.
Holografik bilgi işlem diye adlandırılan, hologramlarla etkileşimi olanaklı
kılan teknolojiler ile kombinasyon
içerisindeki karma geçeklik, kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlı
bir şekilde alan, sıradaki, büyük yıkıcı
teknoloji olmaya hazırdır.
Microsoft, Google, Samsung, Apple,
Sony ve Facebook gibi büyük teknoloji firmaları, düşük maliyetli sanal ve karma gerçeklik sistemlerinin
geliştirilmesi için büyük miktarlarda
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Hololensler, kullanıcılarının aynı hologramları
görmelerine ve uzak konumlardaki
izdüşünümlerle ortak hareket edebilmelerine
olanak sağlamaktadır

fonlar ayırmaktadırlar. Microsoft'un
Hololens'i, yukarıda bahsettiğimiz
NASA'nın OnSight sistemi gibi bazı
uygulamalarda hali hazırda kullanılmaktadır.

ruz. Bir hologram yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan aydınlık alanın
kaydedilmesi için; bir lazer, bir ışın
dağıtıcı ve bir cisimden dağılan ışığın
kaydedilmesini ve daha sonradan tekrar oluşturulmasını sağlayan fotoğraf
gerecine gereksinim vardır. Ortaya
çıkan nihai görüntü, görüntüleme sisteminin konumu ve yönü nesne hala
aynı biçimde mevcutmuş gibi değiştikçe değişir. Böylece görüntü üç boyutlu görünür hale getirilir.

Bu cihazlar, sanal ile fiziksel gerçeklik
arasındaki engelleri ortadan kaldırmayı ve fiziksel ve sanal dünyaların
yeni yollarla kesişmelerini mümkün
kılmayı hedefliyorlar. Kişisel bilgisayarların bir nesil öncesinde derinlemesine yaptığı, uzmanlığı daha
ileriye dönüştürebilecek bazı gerçek
mühendislik uygulamalarına da sahipler.

Günümüze değin, en yaygın kullanılan fotoğraf kayıt ortamı filmler
olmuştur. Hologramlar, filmlerle karşılaştırıldıklarında, hareketli ve birbirleriyle etkileşimli resimler yerine 3
boyutlu enstantaneler içermektedir.
Teknoloji uzmanları, on yıllardır dinamik ve holografik görüntüleri yaşadığımız ve çalışmakta olduğumuz

Holografik Bilgisayar
Hologramlar çağımızın ötesinde gibi
görünebilirler; ancak çoğumuz onları kredi kartı veya sürücü belgesi gibi
nesnelerle birlikte yanımızda taşıyo3

mekanlara yansıtmanın bir yolunu
bulmak için çalışıyorlar. Star Wars’daki
Prenses Leia'nın kaydedilen savunmasından Star Trek’in gemilerindeki
3 boyutlu odalara (holodeck3) kadar
bilim kurgudaki hologramların tasvirleri ile benzeyen çalışmalar yaratmak
amaçlanmaktadır.
Microsoft Hololens bunu yapmaz.
Microsoft Hololens, bir kulaklığın
merceklerine stereografik görüntüler oluşturan ve bunu projelendiren
Windows 10'un özel bir sürümünü
çalıştıran bağımsız bir sistemdir. Hololensler, geleneksel bir bilgisayarda
bulunan grafik işleme birimi ve ana
işlemci ile birlikte ayrı bir holografik
işleme birimi geliştirir. Bu HPU (Holografik İşleme Birimi), kullanıcının
fiziksel mekanlarında yer alan 3 boyutlu grafikleri hesaplar ve sesli ko-

Holodeck: Star Trek evreninde federasyonun büyük gemilerinde bulunan eğitim ve eğlence amaçlı kullanılan bölmelerdir.
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mutlar ve jestler gibi girdileri takip
eder.
Dahili hoparlörler, gelişmiş sensörler, düğmeler, kamera ve havalandırma deliği ile birlikte bütün
bu bilgisayar sistemi, kablosuz bir
siperliğin içine sığacak şekilde minyatürize edilmiştir. Oculus Rift (Göz
Damarı) gibi sanal gerçeklik kulaklıkları ile karşılaştırıldığında Hololens, görüntülerini oldukça dar bir
alana yansıtmaktadır. Yüzünüzün
önündeki 18 inçlik (yaklaşık 46 cm)
bir görüntüyü bir kağıt sayfasının
alanına sığdırmaktadır. Bu sınırlandırılmış görüş alanı kabul edilebilir,
çünkü sanal gerçeklikten farklı olarak, karma gerçeklik bütünüyle 3
boyutlu olmaya çalışmaz. Hololens,
bir bakıma görüntülerini objektiflere yansıtmaktadır ve böylece
hologramların fiziki gerçek dünya
unsurlarıyla birlikte paylaşılan bir
ortamda varolduğu algılanır.
Bu son derce zor birşeydir. Eğer
bir hologramın masanın üzerinde
oturduğu farzediliyorsa, holografik
bilgi işletim sistemi, kafasını çevirirken, ayağa kalkarken, otururken
ya da odadan ayrılıp tekrar odaya
gireken sanal nesnenin Hololens kullanıcısına nasıl görünmesi gerektiğini
hesaplamalıdır. Doğrusunu söylemek
gerekirse, gerçek dünyada yer alan
bir nesnenin, kullanıcı ve hologram
arasındaki boşluktan geçmesi durumunda, Holografik bilgi işletim sistemi, gerçek zamanlı bir hesaplama
ile Hologramın hangi bölümlerine
nesnenin gölgesinin düşeceğini ve o
bölümleri görünmez yapacağını bilmelidir.
Dahası, bu holografik nesneler interaktiftir, yani etkileşimlidir. Sanal düğmeler “kapanabilir” ve holografik nesneler çeşitli araçlarla ya da dokunularak

6$1$/$57,5,/0,û9(.$50$*(5d(./ú.
Sanal Gerçeklik (VR): Gerçek dünyadaki ya da tasarlanmış dünyadaki mekanlarda fiziksel varlıkların simüle edildiği bir bilgisayar üretimi ortamdır. Kullanıcılar bir
kulaklık takar, bir özel yazılım ve sensörler sayesinde 360 derece görüşü ile simüle
edilmiş dünyanın içine dalar.
Artırılmış Gerçeklik (AR): Ses, video, grafik ve benzeri faydalı bilgiler gibi bilgisayar üretimi duyusal girdiler aracılığıyla fiziksel dünyayı bütünler, fiziksel dünyayı
dijital bilgiler ile örtüştürür. Popüler bir akıllı telefon oyunu olan “Pokemon Go”nun
kullanıcıları artırılmış gerçekliğin birer kullanıcıları olarak düşünülebilir.
Karma Gerçeklik (MR): Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin bir arada kullanımı
denemesidir. Gerçek ve sanal dünyaların birleşimi ile gerçek zaman ile etkileşim
içindeki dijital ve fiziksel nesnelerin bir arada var olduğu yeni ortamlar ve görüntüler oluşturulur.
OnSight, keşfe giden Mars gezginine umut
vadedecek yollar bulmaları için bilim insanlarının
Hololens kullanmalarını sağlamaktadır

dönüştürülebilir, geleneksel bilgisayar
ekranındaki nesneler farklı yöntemlerle değiştirilebilir. Fiziksel dünyanın
programların ve kontrollerin maddi
temsillerine sanal dönüşümü nedeniyle Hololens, kullanıcı ve arayüz arasındaki mesafenin çok büyük ölçülerde
azalmasını sağlamaktadır.

0ÖKHQGLVOLN8\JXODPDODUÜ
Microsoft, Ocak 2015’te tanıtımını
yaptığı bir sistemi, Mart 2016’dan itibaren araştırmacılara ve akademik
çevrelere ileterek kullanımlarına sunmuştur. Bu ekiplerdeki, mühendisler,
tasarımcılar, mimarlar ve animasyon

ekipleri, yeni bilgi işlem platformunda kullanılacak pek çok etkili uygulama ve en iyi yöntemleri keşfetmek
için Hololens teknolojisini kullanmaktadır.
Örnek vermek gerekirse NASA, Hololenslerin kullanımı için yazılım geliştirme araçları üzerinde Microsoft ile
birlikte çalışmaktadır. ProtoSpace (ilk
uzay) adlı bir diğer NASA uygulaması
hologramları uzay aracı tasarımında
kullanmaktadır.
Sistem, kullanıcının kulaklık görüş
alanı üzerinden bir uzay donanımının bilgisayar üretimi versiyonunu
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üst üste bindirmektedir. Bu sistem,
NASA bilim insanlarının, -NASA Jet
Tahrik Laboratuvarı’nda (JPL) halen
geliştirilmekte olan Mars 2020 gezgini gibi- bir uzay aracının tam ölçekli
bir versiyonun çevresinde doğal bir
biçimde dolaşmalarını ve farklı bileşenleri incelemelerini olanaklı kılmaktadır. Bu yetenek, her bir bileşenin ne
kadar büyük olduğu hakkında ya da
bilgisayar ekranından bir modele bakarak değerlendirmenin zor olduğu
iki ölçü arasındaki tolerasların ne kadar az olabildiğine ilişkin bir öngörü
sağlamaktadır. Amaç, yeni altı tekerlekli robot monte edilirken tasarım
çakışmalarını önlemektir.

Yeni mühendislik yazılımı, Hololenslerde
görüntülenebilir hologramlar olarak
tasarlanmış CAD dosyalarına olanak
sağlamaktadır

Bu uygulama sadece teoride değil:
NASA mühendisleri ProtoSpace’i günümüzde kullanıyorlar. Mühendisler
geçenlerde, fırlatmadan önce son görevlerden biri olarak gezginin nükleer
bataryalarının sığalarını kontrol etmek ve Mars’a fırlatılacak olan roketin
içine onları sığdıracaklarından emin
olmak için ProtoSpace’i kullandılar.

gerçek zamanlı rehberlik sunmakta
ve mürettebatı bulunduğu ortamlarda görevler aracılığıyla yönlendirmek
için gerçek zamanlı açıklayıcı notlar
oluşturmaktadır. Sidekick ayrıca, mürettebatın birlikte çalıştığı nesnelerin
üzerinde görüntülenen animasyonlu holografik illüstrasyonlar aracılığı
ile bağımsız prosedürler geliştirebilmektedir. Bu yeteneği, uzayda bir
görev gerçekleştirecekleri zaman
istasyon mürettebatına rehberlik
ve yenileme eğitimi olanağı sağlayabilmektedir. Sidekick’in bağımsız
çalışma modu gelecekteki, iletişimin
karmaşık ve zorlu işlemleri geciktirdiği derin uzay görevleri boyunca bir
kaynak olabilir.

ProtoSpace, mühendislerin bütün
bileşenleri kontrol etmelerine ve kurulum işlemlerini yeterli boşluk bulunduğundan emin olmaları için ihtiyaç duydukları gerçek araçlar ile tam
ölçekte gerçekleştirmelerine olanak
sağlamaktadır. Ve bunların hepsini
erkenden, bir tek parça bile üretilmeden önceki tasarım evresinde yapabilmektedirler.
Sidekick (Yardımcı) diye adlandırılan
bir başka uygulama geliştirildi. Bu
araç, karmaşık görevlerde yardımcı
olarak Uluslararası Uzay İstasyonu
mürettebatını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bir modunda,
Sidekick Skype sesli ve görüntülü
konuşmasını kullanmaktadır. Bu şekilde, mürettebatın gördüklerini yer
ekiplerinin de görmesini sağlamakta,
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Özel firmalar da Hololens için uygulamalar geliştirmektedir. İsveç savunma
ve güvenlik şirketi Saab, Hololens için
bir holografik eğitim sistemi ürettti.
Otomobil üreticileri Volvo ve Volkswagen, yaşam boyu 3 boyutlu tasa-
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rım şemalarını görebilmek için CAD
yazılımı yerine Hololens kullanılabileceğini kanıtlamak amacıyla Microsof
ile çalışıyorlar.
Mühendislik ve inşaat şirketi olan
Boston Massachusetts’deki CDM
Smith, bütün ürün yaşam döngüsü boyunca Hololens teknolojisini
nasıl uygulayacaklarını keşfediyor.
Örneğin bina tesislerini geliştirmek
ya da büyütmek için planlama aşaması boyunca mühendisler, mevcut
boşlukların içine ek pompa veya boruların nasıl sığacağını görsel olarak
canlandırmak için CAD dosyalarını
Hololensin içine yüklüyorlar. Tasarım
evresi boyunca bütün proje ekibi,
son projenin üzerinden geçerken ve
mecvut alanın fiziksel ortamında hologramlar vasıtasıyla projeyi denetlemek için Hololens kullanmaktalar.
Taslaklarda açık olarak yer almayan
yerleşim planındaki bir güvenlik konusu, holografik temsili gösterimler-
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Magic Leap
Şirket şu an, gerçek ve sanal arasındaki karışımı neredeyse algılanamayacak hale getiren ve kendilerine özel bir teknoloji kullanan Hololensten
daha da küçük bir kulaklığa, karma gerçeklik teknolojisini geliştiriyor.
Sulon Q
Bu geliştirme platformu, kaliteli-konsol grafikler ve güçlü bir işlemci (AMD
FX-8800P) sunuyor. Hololens gibi, kablosuz kulaklık da Windows 10 tarafından desteklenmektedir.
Meta 2
Bu kulaklık kablosuz değil; fakat bu durumu, Hololensten daha geniş bir
görüş alanında daha yüksek çözünürlükteki görüntüleri sağlamak için
muhteşem bir bilgisayar gücüne erişimle dengeliyor. Ayrıca, Hololensten
yüzde 28 daha hafif.

de görülebilmekte ve ekip üyeleri,
inşaat başlamadan önce tasarım aşamasında değişiklik önerilerini yapabilmektedir.
İnşaat boyunca, CDM Smith mühendisleri, işin tasarımdaki gibi yapılacağından emin olmak amacıyla
holografik modeller ile asıl işin karşılaştırılması için Hololens kullanarak
projenin üzerinden geçerler. Proje
tamamlandıktan sonra, tesis yöneticileri, yerleşim alanını uzaktan
yönetmek için olduğu kadar işlem
verilerini toplamak ve yönetmek için
de holografik modelleri kullanmaya
devam etmektedir.
Eğitim, Hololens için bazı önemli uygulamalar ortaya çıkarabilir. Old Dominion'daki laboratuvarım, öğrencilere çok algılı, interaktif, etkileşimli ve
3 boyutlu bir öğrenme ortamı sağlayabilmek için holografik bilgi işlemin
gücünü nasıl kullanacağı üzerinde

Daqri
Şirketin ürünü olan Smart Helmet, İntel Core7 işlemcisi tarafından desteklenen endüstriyel düzeydeki bir insan makina arayüzü. Derin sensörler
ve termal kamera içeriyor. Enerji şantiyeleri ve fabrikalar gibi endüstriyel
yapılarda kullanılması amaçlanmış.
ODG (Osterhout Tasarım Grubu)
ODG bir şirket ile ekip çalışması yaparak, saniyede 120 yüksek çözünürlüklü görüntü karesi sağlayan bir 170 g kulaklığı geliştirmek için fotogerçekçi grafikler üretiyor.

çalışma yapıyor. Bir olasılık uzaktan
erişim sağlamak: Aynı amfide bir kaç
uzaktan erişimli sınıfı buluşturmak
ya da öğrencileri Uluslararası Uzay
İstasyonu gibi yerlere sanal turlara
göndermek; ya da işlemleri her bir kişiye üç boyutlu bir şekilde gösterecek
uzmanlarla canlı bağlantı kurmalarını
sağlamak gibi.
Oregon’daki Clackamas Bölge Üniversitesi de otomotiv bölümü öğrencileri için ticaret temelli bir uygulamalı eğitim müfredatı geliştirmek
amacıyla Hololens teknolojisini
kullanmaktadır. Örneğin öğrenciler,

motorları yeniden monte etmek ya
da üzerinde çalıştıkları bir motorun
bütün parçalarını tanımlamak için
kulaklık yardımıyla karma gerçeklik
uygulamalarını kullanmaktalar.

7HNQRORMLQLQ°WHVLQGH
10 yıldan daha az bir süre önceydi,
toplum bir yeni bilgi işlem paradigması ile tanıştı: Dokunma ve harekete
duyarlı ve yanıt veren elde taşınabilir
cihazlar. Bu oldukça acayipti ve kimine göre, 2007’deki şaşırtıcı arayüz, bugünün küçük çocuklarına oynamaları
için ebeveynlerinin iPhone’larını ver-
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ler bu sorunu çözmek için çalışıyorlar.
Örneğin Kaliforniya’daki Milpitas firması, holografik görüntüleri keşfetmek ve yönlendirmek için gereken bir
bakışa ulaşmak amacıyla tasarlanmış
göz izleme teknolojisi üzerine çalışıyor. Bir diğer şirket olan Teksas Austin’deki Gest firması, bir kişinin hologramları sezgisel olarak yaratması,
şekillendirmesi ve boyutlandırması
için kullanabileceği jestleri daha iyi
yakalamak için avuca ve parmaklara
sarılmış bir cihaz yapmaya çalışıyor.
Ve ileri düzey ses tanıma uygulaması,
Amazon, Google, Apple, Microsoft ve
diğer teknoloji devleri tarafından geliştiriliyor.

meleri ve onların telefonu kullanmak
için hiçbir sorun yaşamamaları kadar
doğal bir durumun benzeriydi.
Hololensi eylem halinde gördükten
ve onun yapabilecekleri konusunda heyecan duyan uzmanlarla konuştuktan sonra holografik bilgisayarların benzer bir yol izleyeceğine
inanıyorum. Teknoloji geliştikçe holografik bilgisayarlar, çevre ile uyum
sağlayan, yüksek çözünürlüklü, sorunsuz, 3 boyutlu dijital içerikler
sunma kapasitesine sahip olacaklar.
Bu içeriğin kontrolü, bir kutuyu toplamak veya bir masada oturmak gibi
kolay ve doğal hale gelecektir. Yüksek çözünürlüklü hologramlar gerçek nesneler kadar gerçekçi görünecek ve günlük yaşamın pratik araçları
haline gelecektir.

İleri düzey tarama teknolojileri, mühendislere; kullanıcının birinci şahıs
görsel perspektifine dayalı 3 boyutlu
modelleri tarama, yakalama, oluşturma ve işleme olanağı sağlayabilir,
derinlik algılama cihazları için döndürme masaları veya yüz tane kamera gerektiren büyük tarama kabinleri
gibi genel tarama araçlarına duyulan
ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Florida
Dania Beach’deki Magic Leap şirketi,
kendi holografik bilgisayar sistemini
ve kulaklığını geliştirmiş, birinci şahıs tarama teknolojisi üzerine çalışan
gruplardan sadece birisidir.

Dahası, holografik bilgi işlem platformları ve kulaklıklar sürekli kulanılabilmeleri için yeterince küçük ve daha
hafif olacaklar ve kullanıcılar hangi
ortamda olurlarsa olsunlar mekansal
haritalara erişebilecekler. Holografik
bilgisayarı kullanan bir mühendis,
yeni bir mühendislik sisteminin parçalarını temsil eden hologramları
kontrol edebilmek ve kendisi ile ekip
arkadaşlarını toplantılara sanal olarak
ışınlamak (holoport etmek) için gerçek ellerini kullanabilecek.

İnanıyorum ki en büyük atılımlar,
holografik bilgi işlem ve gelişmekte
olan Yapay Zeka (AI) ve bilgi teknolojileri ile birlikte gelecek: Tıpkı derin
öğrenmenin ve hatta öngörülebilir
yeteneklerin gelecek nesil bilişsel sibernetik kabiliyeti gibi ve geniş alana
yayılmış, bağlı tümleşik sesörlerden
oluşmuş “Şey”lerin interneti gibi.

Şu an hali hazırda kullanılan el bilgisayarı ekranlarının yerini, her yerde
dijital ve projeksiyonlu arayüzler sağlayan, giyilebilen cihazlar ve kulaklıklar alacak.
Söz konusu aşamalara ulaşmadan
önce bazı teknolojik atılımların yapılması gerekiyor. Birincisi, hologramlarla ve holografik bilgi işlem platformuyla etkileşime girmenin daha
doğal yolları geliştirilmeli. Özel şirket-
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la bilgi ve hizmetler sunmak için ileri
düzey biliş sistemleri içeren giyilebilir
akıllı araç ve aletlerin olduğu “Varlık
ve Deneyim İnterneti” gibi bir şey yaratabilir. Bu gelişmiş teknoloji, karma
gerçeklikten, veri, içerik ve sezginin
sıradışı aşamaları üzerine kurulu olan
bütünüyle yaygın dijital gerçekliğe
dönüşebilir.
Teknolojinin ötesinde, geliştirilmeye
ihtiyacı olan karma gerçeklik kulaklıklarının kullanımı için muhtemelen
bazı sosyal konular bulunmaktadır.
Kulaklıklar Google Glass’dan daha
etkileyicidir ve kahve dükkanlarının
veya mağazaların yerine, tasarlanmış
çalışma alanlarının ve dersliklerin kullanımı için en uygun araçlar olarak
ortaya çıkabilirler. Diğer taraftan toplum, mobil bilgisayar teknolojisine
beklenenden çok daha hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir.
Holografik bilgisayarlar için gelecek
olasılıklar tümüyle heyecan vericidir ve insan aklının hayal edebileceği sonsuz uygulamalar sürecektir.
Holografik bilgi işlem, 21.yy için en
önemli mühendislik araçlarından birisidir ve bizler onun mesleğimizi nasıl
değiştireceğini anlama konusunda
henüz çok başlardayız.

'DKD)D]OD%LOJLñÁLQ
Holografik bilgi işlem ve karma gerçeklik konularında daha fazla bilgi
için Makina Mühendisliği Dergisi’ne
(ME Magazine) yardımcı olarak oluşturulan http://www.aee.odu.edu/holocomputing/ web sayfasını ziyaret
edebilirsiniz. Web sayfası, holografik
bilgi işlem ve karma gerçeklik ile ilgili
çeşitli konuları ve çevrimiçi materyallere bağlantıları ve ilgili konularda
güncel bilgileri besleyen günlük haberleri içermektedir.
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esnelerin İnternet'i (IoT),
İnternet'in dördüncü gelişimi olarak görülüyor. (İlk üç
büyük gelişme e-posta ve web sitelerinin, e-ticaret platformlarının ve
sosyal medya, video paylaşımı ve
bulutun bileşimi olarak kabul edilir.) Çok tutulan IoT, bulutta verileri
toplamak, izlemek ve analiz etmek
için fiziksel nesnelerde yer alan web

özellikli sensörlerin kullanımını ve
ardından bu bilgileri kullanmayı tanımlamaktadır.
Tüketici seviyesinde IoT, poster çocuğu Google'ın 3.2 milyar dolara
satın aldığı, mobil uygulama ile izlenebilen akıllı termostatlar ve duman detektörleri üreten Nest'tir. IoT,
kapsamını üretim alanına da genişletmektedir. İmalatçılar için, üretim

"Product Design and Development" isimli derginin Mayıs 2015 sayısından yayımlanan bu makale, Fatma İldem Erbayar tarafından dilimize çevrilmiştir.
Foliage Yazılım Sistemi'nin Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
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makinelerini uzaktan çalıştırmak ve
veri toplayabilmek, bu bilgileri bulut yoluyla iletebilmek ve bu verileri analiz ederek operasyonlarındaki
gelişmelere ulaşmak, iş yapma şekillerini değiştirmektedir.

kılabilecek olan, imalatta kullanılan
sermaye ekipmanı tedarikçilerine
de uzanmaktadır. Aşağıdakileri göz
önünde bulundurun:
t &LƌQNBO WFSƌ UBLƌCƌ  V[BLUBO
ekipman servisi ve tahmini arıza
analizi uygulamak, ürün güvenilirliğini artırabilir ve kesintileri en
aza indirebilir.

2WRPDV\RQYH%DðODQÜUOÜðD*HÁLí

Günümüzde endüstriyel ekipmanın
büyük çoğunluğu halen bağımsız
ve manuel olarak çalıştırılmaktadır.
Cisco, IoT'ye bağlanabilecek fiziksel
nesnelerin sadece yüzde 0,6'sının şu
anda veri toplamakta ve akmakta olduğunu tahmin etmektedir. Ancak
üretim dünyasında, son beş yılda
bağlı makinelerin sayısında yüzde
300'lük bir artış olmuştur.

t #V CƌMHƌMFSF HFSÎFL [BNBOM PMBrak müdahale etmek verimlilik
ve kalite kazanımları sayesinde
müşteri yatırım getirisini (ROI)
artırabilir.
t &LƌQNBOO ÎBMǵNBTOO PUPNBtikleştirilmesi, müşteri işgücü
maliyetlerinin düşmesine ve
imalat üretiminin artmasına neden olabilir.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni
(IIoT) kullanmanın potansiyel faydaları üreticiler için önemlidir. Bağlantılı ve otomatik bir fabrika, işçilik maliyetlerini düşürürken, çalışmama
süresini azaltabilir, üretim ve kaliteyi
artırabilir. Faydalar, IIoT'yi mümkün
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t  CBǘMBOSMLUBO FEƌOƌMFO CƌMgiden yararlanarak, ürün performansında iyileştirmelerle uzun
vadeli pazar payının artırımı
mümkün olabilir.
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Sermaye ekipmanı tedarikçileri verileri uzaktan izlemekle, her zaman ne
olup bittiğini ve nedenlerini bilerek
ve bir teknisyen göndermenin daha
zaman alıcı ve maliyetli yaklaşımı
yerine, İnternet üzerinden sorunları
tespit ederek müşterilere daha fazla
değer sunabilirler. Tedarikçiler, bu
verileri yeni nesil makinelerini geliştirmek için de kullanabilirler.
Bu faydalar varsayımsal değildir.
Akıllı fabrikaların ilk nesli bunları
kullanmaktadır. Bu yılın başlarında
Intel, yarı iletken çipler için montaj
ve test ekipmanlarını buluta bağlayarak, bir donanım ürününün güvenilirliği için istatistiksel kriter olan
arızasız geçen ortalama sürenin
(MTBF) 2 kat arttığını bildirdi.
Almanya'nın Amberg kentinde
Siemens'in 100.000+ metrekarelik
fabrikası, BASF, Bayer, Daimler ve
BMW gibi devleri üretmek için otomatik endüstriyel ekipman üretmektedir.
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Tesis, bileşenleri çok az insan denetimi ile alıp montajlayabilen makiOFMFSTBZFTƌOEFBSULZà[EFPUPmatikleştirilmiştir.
Çokuluslu şirketler üretim tesislerini
Çin'den ABD'ye getirdikçe, yüksek
iş gücü maliyetlerini dengelemek
için daha otomatik üretim hatları
araması norm haline gelmektedir.
hUF"QQMF ƌ1IPOFhMBS ƌ1BEhMFSWF
ABD'deki diğer aygıtları üretmek ve
UFTU FUNFL ƌÎƌO  NƌMZBS EPMBSML
rekor seviyede bir robotik ve otomatik ekipman yatırımı yapmıştır.
)DU*ÐUPÖí7DYíDQ*LEL

Sermaye donanımı tedarikçileri,
dünyalarının çarpıcı biçimde değiştiğinin farkındalar ve müşterilerinin
üretim katında birçok türde makine
için tam bağlantı ve otomasyon talep ettiklerini veya yakında edeceklerini biliyorlar. Müşteri ihtiyaçlarının
geliştiğini, ancak vites değiştirmenin
o kadar kolay olmadığını görüyorlar.
Öncelikle, üretim alanlarında evrensel bağlantı standartları mevcut
değildir. Yaklaşık iki düzine rakip yazılım platformu, en iyi Akıllı Üretim
çözümü olduklarını öne sürmektedir. Uzun ömürlü eski cihazların farklı bağlantı protokollerini kullanması
konuyu daha da karmaşık hale getirmektedir.
Bu karmaşık durumla karşı karşıya
kalan birçok endüstriyel ekipman
tedarikçisi, tatmin edici olmayan iki
seçeneği düşündükleri için ilerleyememektedir:
 1PUBOTƌZFM CƌS NàǵUFSƌOƌO  TBUO
alma şartlarının bir parçası ola-

rak tercih edilen otomatik arayüzü belirtmesini beklemek, bu
ve sıkı bir teslimat takvimi ile
belirli bir müşteri için bir defaya
mahsus bir çözümle sonuçlanacak geniş bir mühendislik çabası
gerektirir.
2. Bir müşterinin farklı bir yazılım
standardı veya platform seçme
ihtimalini göz ardı ederek, bu
çözümü temel alarak standardize etmek ve IIoT'ye bir arabirim
geliştirmek için önleyici bir çözüm seçmek.
3URDNWLIELU<DNODíÜP%HQLPVHPH
Sermaye ekipmanı tedarikçilerinin
dikkate almayabileceği üçüncü bir
seçenek daha vardır. Tedarikçiler,
potansiyel müşteriler tarafından
kullanılan bağlantı standartlarından
bağımsız olarak kendi arabirimlerini
geliştirebilirler. Önerilen bazı öğeler
şunlardır:
t &LƌQNBO LPOUSPMà WF WFSƌ UPQMBma işlemini, "soyutlama katmanı"
oluşturan ayrı bir sistem mimarisi katmanı haline getirmek. Bu,
ekipmanın, müşterinin uygulayabileceği herhangi bir iletişim
ÎÚ[àNàOFQMBUGPSNVOB BEBQUF
olmasını sağlar.
t 6[BLUBO WFSƌ UPQMBNBL WF V[BLtan arıza-teşhis için arabirime bir
veri ve kontrol portu eklemek.
Üçüncü taraf entegratörlerinin ekipmanınızı satın alıp otomatikleştirilmiş iş hücrelerine entegre edebilmesi için bir uygulama programlama
BSBCƌSƌNƌ "1* FLMFNFL

sine çevirir. Üreticilere, müşterilerin
bir platform için ne seçeceklerini
tahmin etmekten kurtulmalarını
sağlar ve bunun yerine onlara arabirim özelliklerini sunar. Müşteri
daha sonra iki sistemi uyumlu hale
getirmek için bir sistem entegratörü uygulayabilir. En azından bu
yaklaşım tedarikçilere, müşterinin
isteği üzerine çoklu sistemlerle
çalışmaya mecbur kalmak yerine
bağlanırlık konusunda önemli bir
avantaj sağlar.
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin
vaat ettiği ve potansiyel faydaları
gerçektir ve herkes tarafından erişilebilir. Birçok ekipman tedarikçisi
için en büyük engel muhtemelen,
yeni sistemlerde IIoT'yi nasıl kullanacakları konusunda yetersiz deneyim
ve uzmanlıktır. Aynı zamanda eski
ekipmanın bağlantı için nasıl güçlendirileceği konusunda uzmanlığın
da eksikliğini çekerler. Doğru teknoloji ve ürün geliştirme ortağından
yararlanmak, üreticilere proaktif bir
şekilde müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılama ve yarın ne istediklerini
tahmin etme konusunda yardımcı
olabilir.
Sermaye ekipmanı piyasasındaki
rekabet yoğundur ve IIoT bağlantısında bir sıçrama yapmak, pazar
payınızı korumak ve artırmak için
kritik önem taşır. Üretim ortamında
her zamankinden daha fazla makine iletişim kurmaktadır. Daha akıllı
sistemlere talep arttıkça Endüstriyel
Nesnelerin İnterneti de genişleyeceği için bu iletişimin dışında kalmayı
göze alamazsınız.

"1*hOƌ[ƌTVONBL NFWDVUƌǵMFNƌUFS-
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KARAKURT ve BOZKURT
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trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
PDNLQDODüPDN
istiyorum!

O

tomobil imal etmeden uçak
tasarlayan, imal eden ve sonrasında elde edilen kazanımları çok kolay sıfırlayan bir ülkeyiz.
Demiryolculuğu da bu anlayıştan
nasibini alan değerlerimizden.
10. Yıl Marşı'nda “demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” dizesi
Cumhuriyetin kurucu kadrolarının,
“demiryolculuğu” medeniyete ulaşmada önemli bir unsur olarak görmelerinin sonucu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Ümit Sarıaslan “Demir Ağlardan

Örümcek Ağlarına” kitabında, “Trencilik ve İbrikçilik” isimli yazısında
özetle şöyle der:
“…Tarihin treninin taşıyıp getirdiğini (ve götürdüğünü) gören cumhuriyet kurucuları, imparatorluğun
tren politikasının “vesayet ekonomi
politiği”nin biçimlendirdiği raylarını
tam tersi yönde, yeniden döşeyeceklerdir. 24 Mayıs 1924, Anadolu topraklarındaki imtiyaz demiryolculuğunun sonlandırıldığı, aynı zamanda
ulusal demiryolculuğumuzun kurulup, kurumsallaşmasının da başladığı
tarihtir. Bu tarihten başlayarak tren,

*

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-VI" isimli kitapta yayımlanan bu yazı, yazarınca dergimiz için yeniden düzenlenmiştir.

**
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Cer Atölyesi Kazanh

cumhuriyetin varlık nedenine, yeni
yönetimin kurulup kurumsallaşmasında, bir anahtara dönüştürülecektir. Demiryolları cumhuriyetle özdeşleşecektir. İmparatorluğun bağrına
saplanarak, onu ölümün kucağına
ulaştırmanın aracına dönüşen raylar, bu kez bağımsızlığın ve uygarlığın gün günden bayındırlaştırılan
coğrafyasına döşenecektir. Ne var ki
1923 karşılaşmasında hesabı kesilen
emperyalizm, pusuya yatacak, demiryollarının demirden bir kararlılıkla döşenmesinin ardındaki “irade”
sulandırılacak; dün imparatorluğu
batıran “batı sermayesi “, yakın geçmişte açılan ilk ödün kapısından
yurda dalacaktır. 1945 yılında emperyalizmin yurda girmesiyle birlikte
trenin ve demiryolculuğun da ipi çekilecektir. Demiryolu ve tren, kargışlı
iki kavrama dönüştürülecek, Truman
doktrinleri, Marshall planları kumpasına alınan Türkiye, çağdaş Tanzimatçılığın ekonomi-politiğine “stratejik
ayak” olarak bağlanacaktır..."[1].
1945 yılı ile birlikte demiryollarına
olan bakış değişime uğramaya başlamışsa da 1960’lara kadar olan dönemde, bu politikaya ters olduğu
düşünülecek örneklerde karşımıza
sürpriz olarak çıkacaktır.
İşte Karakurt ve Bozkurt kardeşlerin
başarı öyküsü de bu sürprizler arasındadır. İki kardeş lokomotifin ortaya çıkışı o tarihler için ülkenin buhar

ane [9]

çağı ile tanışma süreci olarak değerlendirilebilir. Demiryolculuğun bir
kenara itilmeye başlandığı bu zaman
diliminde, Eskişehir Cer Atölyesi'nde
üretilen iki küçük buharlı lokomotif,
“Mehmetçik” ve “Efe” yarattıkları mühendislik birikimi ile büyük buharlı
lokomotiflerinin AR-GE dönemi olmuşlardır. Bu durum Cer atölyesinin
gururu olarak ifade bulurken, Karakurt ve Bozkurt’un doğuşu için umut
olmuştur.
Karakurt Buharlı Lokomotifinin doğum yeri, Eskişehir Cer Atölyesi’nin
kısa tarihçesi Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayii AŞ.nin (TÜLOMSAŞ)
web sayfasından derlenen bilgilere
göre şöyledir:
Eskişehir’in demiryoluyla tanışması
1894’te İstanbul-Bağdat demiryolu
hattının kentten geçmesiyle başlar.
Aynı tarihte Almanlar tarafından
Anadolu-Bağdat demiryoluyla ilgili
buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Eskişehir’de
Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı
verilen küçük atölye kurularak bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli atılır.
Anadolu-Osmanlı Kumpanyası’nın
adı 20 Mart 1920’de Kuva-i Milliye
tarafından “Eskişehir Cer Atölyesi” olarak değiştirilir. Eskişehir Cer
Atölyesi’nde, 1925-1928 yıllarında
Köprü, Demiryolu Makası, Kantar ve
yol emniyeti ile ilgili malzemeler üretecek, Kazanhane, Çarkhane, Maran-

gozhane gibi birimler hizmete girerek dışa bağımlılığın kırılması adına
önemli yol kat edilir. Bu suretle, tamirat vasfı yanında imalâtçılık vasfı
daha bariz bir hüviyet almıştır.
Usta şair Nazım, sanki Cer
Atölyesi'nde çalışan Sabri Ustanın
ağzından anlatır, sanayileşmeyi,
1923 yılında yazdığı “Makinalaşmak
İstiyorum” şiirinde;
trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
her dinamoyu
altıma almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum
trrrrum
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
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pan fabrikanın ismidir. O isim aynı
zamanda başarabilmenin gücü
demektir, cumhuriyet demektir,
bağımsızlık demektir ve geleceğe
umutla bakabilmek demektir, o kuşağın gözünde.
Orta Anadolu Makine ve Aksamları
İhracatçıları Birliği'nin Moment dergisinin Nostalji köşesinde yayımlanan "Türkiye’nin ilk lokomotifi: Karakurt” başlıklı yazıda Eskişehir Cer
Atölyesi'nin gelişimi özetle şöyle
anlatılır:

Türkiye'nin Trenleri [4]
(1927). Kazan lafı duyuldu ya mahallede, [Eskişehir’in eski kent merkezi]
Odunpazarı’nın arkasında oturuyoruz o sıra, yetişkin usta muamelesi
yapılır oldu bana. Buhar kazanı bu
efendi! Üstünde Grup (Krupp) yazmıyor, Tüsen (Thyssen) yazmıyor,
y y Cer!” [[2].]
‘Cer’ yazıyor

Aydın Engin, Türk Tarih Vakfı Yayını
olan "Çarklardan Çiplere" isimli kitaptaki “Eskişehir Cer Atelyesi’nden
Tülomsaş’a” başlıklı öyküsünde, bu
emektar ve üretken demiryolu atölyesinin kazanhanesinde buharlı
lokomotifin “kalbi” sayılan “buhar
kazanı” üretiminin başarıldığını anlatır. Bu atölyede üretilen ilk buhar
kazanının çeliğine, alnının terini
katmış 1911 doğumlu emekli “cer”
işçisi Sabri Altınkap, 1994 yılında
83 yaşında iken kendisiyle konuşan
gazeteciye, o günlerin heyecanını
ve gururunu şu sözlerle anlatır:
“Efendi, buhar kazanı bu, buhar
kazanı! Yani makinenin [lokomotifin] kalbi! ‘Cer’ ne demektir bilir
misin? ‘Cer,’ kuvvet [lokomotifin
çekiş, çekme gücü] demektir. Cer
Atölyesi'nde ‘cer’in kendisini yapacağız şimdi anlayacağın. Ben
on altı yaşındayım efendi o sıra
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onu ya-
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“… Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından Atatürk," Asıl savaş
iktisadi savaştır” diyerek, endüstrinin
çekirdeğinin bile bulunmadığı ülkede mücadelenin yeni başladığını bildiriyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti
denize döktüğü düşmana hala bağımlıydı. Tarlaları pazarlara, madenleri fabrikalara, fabrikaları limanlara
bağlayan demiryollarının tüm ihtiyaçları, başta Almanya olmak üzere,
Belçika, İsveç ve Çekoslavakya’dan
karşılanıyordu. 1923 yılında 800
metrekare kapalı alana ulaşan Eskişehir Cer Atölyesi’nde 1928 sonuna
kadar, köprü, demiryolu makası,
kantar ve yol emniyeti ile ilgili malzemeler üretecek birimler hizmete
sokuldu

39

Karakurt'un Teknik Özellikleri [6]

Karakurt ve Bozkurt [3]

ve dışa bağımlılık bir nebze de olsa azaltılmaya çalışıldı. Artık, yılda 3-4 lokomotif ve 30 yolcu ve yük
vagonunun tamiri yapılabiliyordu. II. Dünya Savaşı
sırasında, Cer Atölyesi'nde bir seferberlik başlatıldı.
Önce askere alınan işçilerin yerine altı aylık kurslarla yeni işçiler eğitildi. Gündüzlü ve yatılı Çırak Sanat
Okulları açıldı. Atölyede kalan bir avuç uzman işçi, bir
yandan demiryollarına ve orduya eksiksiz bir destek
sağlarken, bir yandan yeni işçi ve çıraklara öğretmenlik yaptı, diğer yandan da henüz hiçbir sanayinin
olmadığı ülkemizde seferberliğin zor koşullarının
doğurduğu güçlükleri aşabilmek için yeni projelerin
peşinde koştu. Bu insanüstü özverinin sonucunda
daha önce yapılmayan birçok makine parçalarının,
hatta takımların imalatı gerçekleştirildi. Yine bu dönemde, Cer Atölyesi bünyesinde kurulan Kaynak Evi
aynı zamanda Türkiye’de dünya standartlarında kaynakçı yetiştiren bir merkez oldu.
1946 yılında II. Dünya Savaşı sona erip seferberlik
kaldırılınca geri dönen işçilerle birlikte artan üretim
kapasitesi ile Cer Atölyesi, adı hâlâ atölye olsa da bir
fabrika haline gelmişti. Yeni tesislerin eklenmesiyle
büyüyen Cer Atölyesi’nde 1951 yılında Türkiye’de ilk
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Bozkurt Yollarda [7]

ve yük vagonlarının onarımını yapmak gayesiyle 1939 yılında “Sivas
Cer Atelyesi” adı altında işletmeye
açılmıştır. Sivas Cer Atelyesi’nde
1939 - 1953 yılları arasında demiryolu araçlarının sadece bakım ve
onarımları yapılır. Kuruluşundan tam
14 yıl sonra, Sivas Cer Atölyesi, Sivas
Demiryolu Fabrikası adını alarak yerli lokomotif ve yük vagonu üretmek
üzere yeniden organize edilmiştir.
1953 yılında yük vagonu imalatına
başlanır ve zaman içinde, üretim
kalitesini artıran işçi ve mühendisler
yük vagonu konusunda uzmanlaşırlar. Hedeflerini büyüterek, bakımını
yaptıkları buharlı lokomotifi yüzde
yüz yerli parçalarla imal etmek için
hazırlıklara başlarlar. Bu reorganizasyon çalışmasından sonra, 1959 yılında yapım çalışmalarına başlanan ve
tamamı Türk işçi ve mühendislerinden oluşan ekip tarafından çok kısa
bir sürede bitirilen Bozkurt Lokomotifi 29 Ekim1961 yılında hizmete
girmiştir.

mekanik kantar imalatı, lisans veya
know-how [teknik bilgi] alınmaksızın gerçekleştirildi. Türkiye’nin gözde kurumlarından biri haline gelen
Atölye, artık gerçek bir atılıma hazırdı. Sonunda beklenen fırsat geldi.

mühendislerin emeğinin eseri olan
56201 plakalı Karakurt, yola çıkmaya
hazırdı. 1915 beygir gücünde, 97 ton
ağırlığında, 70 km/h hız yapabilen
ilk Türk buharlı lokomotifiydi Karakurt…” [3].

Halkın demiryolu sevgisini artırmak
üzere Eskişehir Cer Atölyesi’ne iki
küçük buharlı lokomotif üretme talimatı verildi. Lokomotifler Ankara’daki Gençlik Parkı’nda işletilecekti. 4 Nisan 1957’de Eskişehir’de Çukurhisar
Çimento Fabrikası'nın açılış törenine
katılan Başvekil Adnan Menderes,
5 Nisan’da da Cer Atölyesi’ni ziyaret
etti. Fabrikaların bütün müştemilatı
ile bilhassa Çırak Okulunu inceleyen; sanatkârlarla, işçi sendikaları
ve federasyon heyetleriyle görüşen
Menderes, daha sonra Gençlik Parkı için üretilen “Mehmetçik” ve “Efe”
adlı minyatür trenlerin lokomotiflerinden birine bindi. Başvekil küçük
lokomotiften o kadar memnun kalmıştı ki; “Bu lokomotifin büyüğünü
sizden istesem yapabilir misiniz?”
diye sordu. Cer Atölyesi zaten yıllardır bu talimatı bekliyordu. 1958 yılında, Atölye, Eskişehir Demiryolu Fabrikası adıyla yeni ve büyük hedefler
için organize edildi. Bu hedef ilk yerli
lokomotifi imal etmekti.

Tasarımında Skoda CKD lokomotiflerinden de esinlenen Karakurt'un
görseline Türkiye’nin Trenleri isimli
web sitesinden ulaşılabilir [4]. Karakurt, başka bir gurur abidesi olan ilk
yerli tasarım Devrim otomobillerini,
Eskişehir'den Ankara'ya taşıma onurunu da yaşamıştı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından 1961 yılında, tasarımından
üretimine tamamen Türk işçi ve

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), TCDD’nin kullanmakta olduğu buharlı lokomotif Bozkurt ve Karakurt İsimli İki Buharlı Lokomotifin Plakası [7]
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Teknik özellikleri aşağıda yer alan
Karakurt, 25 yıl olarak öngörülen
hizmet süresinden 10 yıl erken, 1976
yılında demiryollarına veda etti. Halen Eskişehir’de bugün TÜLOMSAŞ
adını alan Eskişehir Cer Atölyesi’nde,
Türkiye’nin yerli teknoloji geliştirme
çabalarının bir anıtı olarak aynı dönemin ürünü Devrim otomobiliyle
birlikte sergilenmektedir.

Karakurt’un ikizi olarak, 1961 yılında Sivas Cer Atölyesi’nde 56202 seri
numarasıyla imal edilen Bozkurt lokomotifi de 25 yıl dolu dolu hizmet
ettikten sonra, 1994 yılında emekliye
ayrıldı. Bozkurt da Karakurt gibi doğduğu yerde Sivas’ta üretildiği fabrika
önünde, Türk sanayisinin gelişimini
gösteren bir abide olarak sergileniyor.

Bozkurt Buharlı Lokomotifi'nin doğum yeri, Sivas Cer Atölyesi’nin kısa
tarihçesi Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) web
sayfası ve diğer kaynaklardan derlenen bilgilere göre şöyledir:
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Bozkurt, teknik özelliklerinin de yer
aldığı tabelada, üretildiği günden
bugüne kadar geçen zamanı, duygularını anlatır gibidir:
Ben Sivas demiryolu fabrikalarında
Türk işçi ve mühendisinin el birliğiyle imal ettiği Bozkurt isimli 56202
nolu, tamamen yerli ilk lokomotifim.
20 Kasım 1961 tarihinde TCDD’nin
hizmetine girdim. Güzel yurdumu
arkamda binlerce ton yükle doğudan, batıya, kuzeyden güneye yüzlerce kez geçtim. Hizmet sırasında
geçirdiğim sayısız hastalık demiryolu personelince iyileştirildi.
Yaklaşık 25 yıllık hizmetin sonunda
ekonomik ve teknik ömrümü doldurduğum gerekçesiyle emekliğe
ayırdılar. İmal edildiğim, adı sonra
değiştirilen ve gelişen TÜDEMSAŞ’ta
25 yıl hizmet ettiğim raylarımın üzerine oturttular, boyadılar, bir gelin
gibi süslediler. Etrafım çiçek ve çimenlerle donatıldı. Bulunduğum
yerden kuşların cıvıltısı içinde, üretimi ve onarımı yapılan vagonların
servise verilişini mutlulukla izliyorum. Rahatım, mutluyum, ilginize
teşekkür ediyorum.
O günün şartlarında %75-80 parçası yerli olan her iki lokomotif de
bandaj, fren ve ışık teçhizatından
başka bütün aksamlar (silindirler,
biyeller, pistonlar, kazan, gövde vb.)
yerli yapılmıştı. Aslen İlk buhar silindiri 1939'da (o tarihte ülkemizin
en büyük ve modern dökümhanesi
olan) Sivas fabrikasında dökülerek
işlenmiş, 1940'dan itibaren muvman ve hareket aksamı ile pompalar
yapılmaya başlanmıştır. 1940'dan
1952'ye kadar lokomotifin diğer parçalarının imalatı üzerinde uzmanlık
bir hayli artmış, 1952'den itibaren de
kazan imalinde modern yöntemler
uygulanmaya başlanmıştı.

Cemal Üner Devlet Demiryolları'nda
lokomotif imalatının durumunu aşağıdaki gibi özetler [5]:
“…Demiryol Fabrikaları şimdiye kadar 2 adet buhar lokomotifi imal etmiştir. Bunlardan birisi Eskişehir’de,
diğeri ise Sivas’ta yapılmıştır, imalat
için lüzumlu malzemenin çok güç ve
çok uzun bir zaman zarfında tedarik
edilmesinden dolayı bu lokomotiflerin imali de maalesef 5 yıl gibi uzun
bir zaman sürmüş ve bunlar ancak
1961'de servise girebilmiştir. Malzemesizlikten dolayı imalatın tamamlanamaması bazılarınca yanlış tefsir
edilmiş ve (Demiryolu Fabrikalarında 2 lokomotifin imali 5 yıl kadar devam etti) gibi mugalatalı [çelişkili]
cümleler bile sarf edilmiştir. İmalat
yönünden hakikatlerin bu şekilde
tahrif edilmesi genel olarak yapıcılık
gücünü zayıflatmakta ve dolayısıyla
nefse itimatsızlığı da devam ettirmektedir. Çok kere umumî efkârdaki
[kamuoyu] bu gibi yanlışlıkları düzeltmek için bir hayli zaman israf
edilmektedir. Bu sebepten bu iki lokomotifin imali ve arızasız çalışması
manevî bakımdan büyük faydalar
sağlamıştır. Halbuki bizde ilk buharlı
lokomotif imal edildiği zamanlarda
Amerika ve Avrupa’nın bir çok memleketlerinde buhar devri kapanmış
veya kapanmak üzere idi…”
“…Bu imalatın önemli bir cephesi de
var. Şöyle ki bu 2 lokomotifin imali,
Diesel lokomotifi imalinin programa
alınmasına muhakkak ki çok yardım
etmiştir. Şayet bu iki lokomotif imal
edilmemiş olsaydı, dizel lokomotifi
imalinin kabul edilmesi çok zor olacak ve belki de hiç mümkün olmayacaktı. Yani bu lokomotiflerin imal
edilmesi ilgililere emniyet ve itimat
sağlamıştır…”

Cemal Üner’in yazısı daha birçok
önemli noktaya işaret etmektedir.
Yaşanan deneyim gelecekte ülke sanayisinin gündeminde olacak birçok
projenin ülke sınırları içinde kalmasını sağlayacaktır.
Sonuç olarak, "Karakurt ve Bozkurt kader ortakları Devrim
Otomobili'nden daha şanslıydılar.
Çünkü onlar 1976 ve 1994 yılına kadar kullanımda kaldılar. İkiz kardeşler bugün doğdukları cer atölyelerinin bahçelerinde, onları üretenlerin
gururunu gösteren birer abide olarak dinleniyorlar, kendilerini ziyarete
gelen konukları ile huzurlu gelecekten umutlu…”
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5544 numaralı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu,
21/9/2006 kabul edilmiş, 7.10.2006 tarih ve 26312
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Kanunun 1. maddesinin Amaç, Kapsam bölümü şu
şekildedir:

2

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU TASARISI TMMOB TARAFINDAN KABUL EDİLEMEZ
(08.06.2006)
Mesleki Yeterlilik Kurumu,

1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek
standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek;
denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme
ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek
için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların
düzenlenmesini sağlamaktır.

Mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının
yeterliliklerinin esaslarını belirleyemez, denetimini,
ölçmesini ve değerlendirmesini, belgelendirmesini ve
sertifikalandırmasını yapamaz, yapmamalıdır.

2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren
ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan
meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULLARI MESLEKİ
YETERLİLİK KURUMU KANUNU İLE İLGİLİ EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI (21.06.2006)

Hemen hatırlatmak gerekir ki 1. maddenin 2. bendi
bir mücadelenin ürünü olarak bu kanunda yerini
almıştır. Kanun Tasarısı'nın içerdiği yanlışın gideril-

1

mesi doğrultusunda MMO da etkin bir şekilde yerini almıştır. TMMOB'un ilgili web sayfasında buna
ilişkin aşağıdaki açıklamaları bulmak mümkündür
[1, 7, 15].

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi - myazicim@hotmail.com
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Teknik Görevlisi - can.ozturk@mmo.org.tr

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J2&$. 2017

J

www.mmo.org.tr

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU TASARISI
HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ (16.06.2006)
TBMM gündeminde bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı Hakkında TMMOB görüşü ilgililerine iletildi.

 "MESLEKİ YETERLİLİK KANUNU YASA TASARISI"
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI (19.09.2006)
 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUN TASARISI
YASALAŞTI (22.09.2006)
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TBMM Genel Kurulu'nda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurulmasına İlişkin Tasarı yasalaştı. Kurum, mesleki alanlarda ulusal
yeterlilik esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve sertifikalandırma faaliyetlerini yürütecek.

ilişkinin kurulmasını sağlayan, bireylerin bilgi ve becerilerinin; güvenilir, şeffaf ve uluslararası kıyaslanabilir bir altyapı
içinde değerlendirilmesine ve belgelendirilmesine imkân veren faaliyetler bütünüdür."

Tasarının Genel Kurul‘da görüşülmesi sırasında, AKP ve
CHP‘nin aynı yönde verdiği önergelerle mühendislik, mimarlık, tabiplik, diş hekimliği, ebelik, eczacılık, veterinerlik
meslekleri ile en az lisans düzeyinde eğitim gerektiren ve
sektöre girişi yasayla düzenlenmiş olan meslekler kapsam
dışında tutuldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Faaliyetleri

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ'NE "MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUN TASARISI"NIN YASALAŞMASI SÜRESİNDE
GÖSTERİLEN ÇABA NEDENİ İLE GÖNDERİLEN TEŞEKKÜR
MEKTUBU (25.09.2006)
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE,
Oda Yönetim Kurulu Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlerimize, üyelerimize
ve TMMOB Hukuk Birimine "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun
Tasarısı"nın içerdiği yanlışlığın giderilmesi doğrultusunda,
yaptıkları fikri katkı ve eylemlilikler için teşekkür ediyorum.
Aldığımız sonuç, örgütlülüğün önemini göstermiştir.
Şimdi söylemek çok doğru: Biz istersek başarabiliriz.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kanunun 2. maddesi ise Tanımlar'a ilişkin olup, bunlardan
bazıları şu şekilde açıklanmıştır.
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Ulusal Meslekî Yeterlilik Sistemi: Teknik ve meslekî
eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin
yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,
Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini
ifade eden belgeleri, ifade etmektedir.
MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet
Ordukaya’nın [2] görüşleri özetle şöyledir: “Ulusal Yeterlilik
Sistemi'nin (UYS) amacı; eğitim ile istihdam arasında doğru

MYK bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda şu ana
kadar 854 taslak meslek standardı hazırlanmış ve bunlardan 655’i Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek
Standardı (UMS) niteliği kazanmıştır. UMS’lerin hazırlanmasını takiben 341 adet ulusal yeterlilik yayımlanmıştır.
Belgelendirme faaliyetleri 55 Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşu (YBK) tarafından 186 ulusal yeterlilikte (UY) devam
etmektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları 2016
yılı için yaklaşık 600.000 kişiye sınav ve belgelendirme hizmeti sunabilecek bir kapasiteye sahiptir [2].
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve bu zorunluluk
kapsamında gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile birlikte 2009-2015 yılları arasında düzenlenen
toplam belge sayısının bir yıl içerisinde yaklaşık 3.3 kat artırıldığı görülmektedir. Ayrıca MYK’nın sınav ve belgelendirme ağının daha da kuvvetlendirilmesi ve tüm sektörlere
yayılması kapsamında da 72 kuruluşun yetkilendirme süreçleri devam etmektedir. UYS kapsamında yürütülen tüm
faaliyetler sektörlerin ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak hızla yaygınlaşmakta, ihtiyaç duyulan tüm
alanlarda belgeli iş gücünün sağlanabilmesi için gereken
çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu doğrultuda, sınav ve belgelendirme yetkisi almak için MYK'ye başvuru yapan kuruluşlar sınav ve belgelendirme seminerlerine
tabi tutularak UMS (Ulusal Meslek Standardı) ve UY (Ulusal
Yeterlilik) kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetleri
hakkında eğitilmektedir. Bugüne kadar toplam 11 sınav ve
belgelendirme semineri düzenlenerek yaklaşık 700 kişi konu
hakkında eğitilmiştir. 2016 yılı itibarıyla, en az 1.000 kişinin
sınav ve belgelendirme seminerleri ile eğitilmesi ve yetkilendirme başvurularının aynı doğrultuda tamamlanması hedeflenmiştir [2].
Mesleki Yeterlilik Belgesinin Ulusal Yeterlilik Sistemi ve
Çalışma Hayatındaki Yeri
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme
Standardı'nda akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme
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Kuruluşlarınca yetki kapsamlarında yer alan mesleklerde
tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerini içermektedir. Bu bağlamda Mesleki Yeterlilik Belgesi, sınavlar sonucunda başarılı olan bireyler için
düzenlenen ve bireyin ulusal yeterlilikte belirtilen konuları
(bilgi, beceri ve yetkinlik) öğrendiğini gösteren belgelerdir.
Başka bir ifadeyle bu belge, kalite güvencesi sağlanmış ve
uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir kurum-kuruluşlar aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler
sonucunda başarılı olan bireylere düzenlenmektedir. Ulusal
ve uluslararası meslek standartları bağlamında, ulusal yeterliliklerdeki esaslar dâhilinde teorik ve uygulamalı olarak
yapılan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının tamamı
MYK Kamera Kayıt Rehberi'ne uygun olarak kayıt altına
alınmakta ve sınava ilişkin tüm işlemler elektronik platformda MYK Web Portalı üzerinden takip edilmektedir.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri içerik ve görsel açıdan MYK
onaylı tek bir formatta düzenlenmektedir. Belgelerin arka
yüzünde güvenliğin sağlanması ve sahteciliğin önlenmesi
amacıyla MYK logosunu içeren hologram etiket ve belgelerin doğrulanmasını sağlayan kare kod barkod bulunmaktadır. Bu kare kod barkodlar okutulduğunda, kişilerin
belgelerine ait bilgiler MYK Web Portal üzerinden kontrol
edilebilmektedir.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
MYK, 12 sektörde toplam 186 alanda yetkilendirdiği 55 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere 6645 sayılı Kanun ile “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı
yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin
yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 5544 sayılı MYK
Kanununda düzenlenen esaslara göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz” hükmü
getirilmiştir [2].
Bu kapsamda ilk tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanmış olup; inşaat, otomotiv, metal ve enerji sektörlerindeki
40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla belge zorunluluğu başlamıştır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde
çalışanların istihdam sorunu yaşamaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış
olmasına rağmen, sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla
yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı
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ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik
ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından
1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan basın açıklanmasında,
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir ertelemenin yapılmayacağı, bu süreçte bilgilendirici,
yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım sergileneceği
belirtilmiştir [2].
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna ilişkin 8 mesleği kapsayan ikinci tebliğ ise 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, "ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim
veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında
veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda
çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Belge zorunluluğu haricinde de bazı kamu kuruluşları
ve Bakanlıklarımız kendi alanlarına ilişkin mevzuatta MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin düzenlemeler yapmıştır.
Örnek olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 24.06.2015
tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ise 16.10.2010 tarihli ve 27787 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları
ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili düzenlemeleri
hayata geçirmişlerdir. Yine Türkiye İş Kurumu, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu kendi alanlarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda düzenleme yapan kamu kuruluşlarıdır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri uluslararası akreditasyona sahip kalite güvencesi sağlanmış belgeler olduğundan,
mevzuat düzenlemeleri haricinde de birçok kurum kuruluş
ve işverenler tarafından tercih edilmektedir. MYK Mesleki yeterlilik Belgesi şu an için 48 meslek dâhilinde zorunlu bulunmakla birlikte özellikle 2017 yılında zorunluluk sınıfına yeni
mesleklerin dâhil edilmesi planlanmaktadır” [2].
Bahsedilen bu tebliğlerden ilki ÇSGB tarafından Resmi
Gazete'de yayımlanmış (25.5.2015, 29366) olup, 40 mesleği kapsamaktadır ve bir yıl sonra, yani 25.5.2016'da yürürlüğe gireceği belirtilmiştir (Tablo 1) [8].
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından 26.5.2016
tarihinde, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna
İlişkin Açıklama" yapılarak sürenin dolduğu, zorunluluğun
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Tablo 1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerin Listesi
(Tebliğ No: 1/Ek-1) [2]
Sıra
No

Ulusal Yeterlilik
Kodu

1

11UY0011-3

Ahşap Kalıpçısı

2

12UY0054-3

Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3

3

12UY0055-3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3

4

11UY0014-6

Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3

5

10UY0003-3

Bacacı

Seviye 3

6

10UY0003-4

Bacacı

Seviye 4

7

11UY0012-3

Betonarme Demircisi

Seviye 3

8

12UY0049-3

Betoncu

Seviye 3

9

11UY0010-3

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

10

11UY0015-4

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

11

12UY0042-4

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

12

11UY0033-3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

13

11UY0032-4

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

14

11UY0030-4

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

15

11UY0034-3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kayrakçısı

Seviye 3

16

11UY0034-4

Doğal Gaz Polietilen Boru Kayrakçısı

Seviye 4

17

12UY0048-3

Duvarcı

Seviye 3

18

11UY0013-3

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

19

12UY0080-4

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 4

20

12UY0080-5

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 5

21

12UY0057-3

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

22

11UY0031-3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yangın Personeli

Seviye 3

23

11UY0023-3

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

24

12UY0056-3

İskele Kurulum Elamanı

Seviye 3

25

11UY0016-4

Kaynak Operatörü

Seviye 4

26

10UY0002-3

Makine Bakımcı

Seviye 3

27

10UY0002-4

Makine Bakımcı

Seviye 4

28

10UY0002-5

Makine Bakımcı

Seviye 5

29

11UY0020-5

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviye 5

30

11UY0021-4

Otomotiv Mekanikçisi

Seviye 4

31

11UY0007-3

Otomotiv Montajcısı

Seviye 3

32

12UY0053-3

Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 3

33

12UY0050-3

Panel Kalıpçısı

Seviye 3

34

09UY0001-3

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

35

12UY0051-3

Seramik Karo Kaplamacısı

Seviye 3

36

12UY0059-3

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

37

11UY0024-3

Sıvacı

Seviye 3

38

12UY0058-3

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

39

11UY0025-3

Tünel Kalıpçısı

Seviye 3

40

12UY0060-3

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

Yeterlilik Adı

Seviyesi
Seviye 3

başladığı belirtilmiştir. Açıklama metni özetle aşağıda verilmiştir [2].

“Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1'nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda
düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 25.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 40 meslekte
belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık süre 26.05.2015 tarihinde dolmuştur.
26.05.2016 tarihinden itibaren iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde belgesiz kişi çalıştıran işveren veya
işveren vekillerine Kanunda belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu doğrultuda, işverenlerimizin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak
sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerekmektedir.”
Ancak, daha sonra MYK tarafından 22.7.2016 tarihinde bu
sefer de bir DUYURU yapılarak, 2016 yılı sonuna kadar işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması sağlanmıştır. Duyuru metni özetle aşağıda verilmiştir [10].
“Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Kanunun Ek-1'inci
maddesi gereğince Bakanlığımızın 25/05/2015 tarihinde
yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli
işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden
itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi
amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine
kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge
zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.”
Bu göz yummanın nedeni her şeyden önce, yukarıdaki sektörlerde çalışan işçilerin büyük bir çoğunluğunun
bu belgelere sahip olmamaları, sayılarının doğru tespit
edilmemeleridir. Eğer gerekli altyapı mevcut ise, bu aksamanın nedeni, uygulamaya işverenlerin gerekli önemi
vermemeleridir. Bu nedenle, bir mevzuatı yayımlamadan,
bir uygulamaya başlamadan önce ilgili Bakanlığın gerekli
çalışmaları ciddi bir şekilde yapması ve uygulamaya koyması gerekir.
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Tablo 2. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluğu Getirilen Sekiz Mesleğin Listesi
(Tebliğ No:2/Ek-2)[2]
Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

1

12UY0092-3

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

2

12UY0092-4

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4

3

12UY0091-3

Asansör Montajcısı

Seviye 3

4

12UY0091-4

Asansör Montajcısı

Seviye4

5

12UY0082-4

CNC Programcısı

Seviye 4

6

12UY0082-5

CNC Programcısı

Seviye 5

7

12UY0085-3

Metal Sac İşlemeci

Seviye 3

8

12UY0085-4

Metal Sac İşlemeci

Seviye 4

Bahsedilen tebliğlerden ikincisi ise ÇSGB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmış (24.3.2016, 29663) olup, 8
mesleği kapsamaktadır ve 1 yıl sonra, yani 25.3.2017'de
yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Tebliğde yer alan meslekler Tablo 2'de görülmektedir [11].
Bu yazının hazırlandığı sırada, ilk tebliğde yer alan 40
mesleğe ilişkin “uzatmalı” süre yürürlüğe girmiş, ikinci
tebliğde yer alan 8 mesleğe ilişkin herhangi bir “Açıklama”
ya da “Duyuru” yayımlanmamıştır. Burada arzu edilen durum ise bu zorunlulukların belirtilen tarihlerde yürürlüğe
girmesi, idari yaptırım uygulanmaya başlanılmasıdır.
0$.ñ1$0¶+(1'ñ6/(5ñ2'$6,3(5621(/
%(/*(/(1'ñ50(.858/8ì89(<(7.ñ/(1'ñ5ñ/0ñì%(/*(
.858/8ì8
Makina Mühendisleri Odası'nın konuya ilişkin bazı çalışmalarına Mühendis ve Makina dergisinin daha önceki
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sayılarında yer verilmiş, konu hakkında bazı yorumlar yapılmış idi. Bunları özetleyecek olursak:
t TBZEB /ƌTBO ƞǵ.BLƌOBMBS0QFSBUÚSMàǘàhOF
ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanlış uygulamalarından bahsedilmiş, atölyelerde kullanılan “Tavan Vinci”
gibi iş ekipmanlarını bile bu kapsamda değerlendirip
Sürücü Eğitim Kurslarının Programına aldığı belirtilmiş
idi [12].
t  TBZTOEB ƌTF 5FNNV[   .&# ½[FM ½ǘSFtim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün uygulamaları
ile MYK'nin uygulamalarının uyuşmadığından bahsedilmiş, sürece MYK'nin mutlaka müdahale etmesi
gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda MMO'nun bu
alana ilişkin geçmişten beri yaptığı çalışmalara da kısa
da olsa yer verilmiştir. Meslek standartları konusunda
MYK'den önce çalışmalar yapan Meslek Standartları
Komisyonu'nun (MSK) yaptığı çalışmalara MMO tarafından aktif destek verildiği, 1995-2000 döneminde
hazırlanan 250 meslek standardı taslağı ve soru bankasının oluşturulması için bilhassa İş Makinaları konusunda uzman üyelerini göndererek aktif olarak çalışmaya katkı koyduğundan da bahsedilmiş idi [13].
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nde Oda‘nın amaçları 6.
madde de belirtilmiş olup, bunlardan sadece ikisine yer
verilecek olursa konu daha iyi anlaşılır.
t .FTMFL BMBOMBS ƌMF ƌMHƌMƌ LPOVMBSEB TBOBZƌOƌO HFSFLTƌnimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştiril-
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mesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,

-

MYK Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Kaynak Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

t iƞǵWFƌǵÎƌHàWFOMƌǘƌ FSHonomi, çevrenin korunması ve
enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayie yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü
çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve
kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim
ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak” şeklinde ifadelere yer verildiğini, dolayısıyla bu çalışmaları Ana Yönetmeliğine göre yaptığını
görmek mümkündür.

-

MYK Endüstriyel Taşımacı (Forklift, Transpalet, Sapancı) Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Mobil Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Dozer Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Greyder Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Silindir Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Ekskavatör Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Kazıcı Yükleyici (Beko-Loder) Operatörü Ulusal
Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

MYK'nın web sayfasına bakıldığında, toplam 62 adet Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu olduğu görülmektedir [16].
MMO'nun 43. sırada yer aldığı ve Yetkilendirme Kodu'nun
YB-0047 olduğu bu tablodan da görülmektedir [3].



“Kapsam” kısmına bakıldığında; MMO'nun toplam 19 Ulusal Yeterlilikte yetkilendirildiği görülmektedir [4].

Yetki alınan alanların büyük bir kısmının 16.5.2016 tarihini,
diğerlerinin ise 12.1.2017 tarihini taşıdığı anlaşılmaktadır.

Bunlar:

Tarife kısmına bakıldığında ise her bir Ulusal Yeterlik Birimi için belirlenen Birim Sınav Ücretleri görülmektedir.
Bir örnek verecek olursak, Çelik Kaynakçısı'nın (Seviye 3)
sınav ücreti Tablo 3'teki gibidir.

-

MYK Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) Ulusal
Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal
Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Asansör Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik
Belgelendirme

-

MYK Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik
Belgelendirme

-

MYK Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

-

MYK Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik
Belgelendirme

-

MYK Plastik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

Bu belgelendirme programlarına ek olarak, başta “Makine
Bakımcı” ve “Hidrolik-Pnömatikçi” olmak üzere MMO kapsamındaki mühendislik disiplinlerini ilgilendiren belgelendirme programlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü de belirtilmektedir. MMO'nun bu ve benzeri konularda
yıllardır düzenli olarak kongreler/sempozyumlar düzenleyerek bir altyapı oluşturulduğu gerçeği unutulmamalı,
bu birikimler buralara da aktarılmalıdır. MMO'nun sadece
bu iki konuda daha önce yaptığı kongre sayısı 7 olup, Eylül/Kasım 2017 tarihlerinde yenileri yapılacaktır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Belgelendirme Yetkisi alınabilmesi için öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu'ndan
5Ã3,", i54 &/ *40*&$  6ZHVOMVL %FǘFSMFOEƌS-
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Tablo 3. 11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3/Ek-3) [3]
#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

50.00

2

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

350.00

3

11UY0010-3/B10 Otojen Tungsten Asal Gaz kaynağı (142)

350.00

4

11UY0010-3/B12 İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)

350.00

5

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

350.00

6

11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı

350.00

7

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı

350.00

8

11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elekrotla Toz altı Ark Kaynağı

350.00

9

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

350.00

10

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

350.00

11

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kyanağı

350.00

12

11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

350.00

13

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı

350.00

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti :400

mesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin
Genel Şartlar” standardına göre akredite olunması gerekmektedir. Bunun için ilgili standart ve TÜRKAK web sayGBTOEBZFSBMBOSFICFSMFSFVZHVOPMBSBL54&/*40
Kalite Yönetim Sistemlerini de içeren bir Yönetim Sistemi
dokümantasyonu hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Sistemi sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi amaç-


0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J2&$. 2017


J

www.mmo.org.tr

layan bu sistem, MMO bünyesinde 2004 yılında kurulan
“Personel Belgelendirme Kuruluşu” tarafından uygulanmaktadır. MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu 2007
yılında TÜRKAK tarafından AB-003-P akreditasyon numarası ile akredite edilmiş olup, ilk belgelendirme kuruluşlarından birisi olmuştur.
Makina Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Ku-
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ruluşu, mühendislik mesleğini bir adım daha ileriye götürebilmek için kurulmuştur ve mesleki gelişimin öneminin
farkındadır. Belgelendirme süreçlerinin etkin işletildiği
yönetim sistemi ile nitelikli personel ve kurulları sayesinde
PBK, Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi'nde sürekli daha
ileriyi hedeflemektedir. MMO PBK, her belgelendirme
programı için üyelerinin gönüllü katılımı ile Belgelendirme Program Kurulları (BPK) oluşturmuştur. Belgelendirme programları, çalışmalara destek veren Oda üyelerinin
de katkılarıyla bu kurullar tarafından hazırlanmakta olup,
mevzuat ve teknik uygulamalardaki gelişmeler izlenerek
sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Belgelendirme Programları TÜRKAK ve MYK tarafından
da periyodik olarak denetlenmektedir. Ayrıca MYK tarafından sınav programları MYK web portalı üzerinden sürekli olarak takip edilmekte ve anlık olarak da denetlenebilmektedir [4].
Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK'nin Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığıyla yapılan sınavların sınav ve belgelendirme
ücretleri Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağı açıklanmıştır. Ancak, sınav ücretlerinin tarifede yer alan limitin
üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.
Belge zorunluluğunun tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer

alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır. Uygulama için öncelikle gerekli altyapının tamamlanmış olması gerekir. Ancak bunun yanı sıra, en önemli konulardan birisi de uygulamanın tebliğler ile “zorunlu” hale
getirilmesidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, zorunluluk
olmadan maalesef ülkemizde bazı uygulamalara başlamak mümkün olmamaktadır. Bu durumda, Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşları da herhangi bir sınav yapamayacak,
bu nedenle de tüm çalışmaları boşa gitmiş olacaktır.
MMO'nun da yetki aldığı konulardan bazıları (İş Makinaları Operatörlüğü) henüz bir tebliğ ile zorunlu meslekler
olarak ilan edilmemiştir. Bilindiği üzere bu uygulamalar
tebliğ tarihinden bir yıl sonra başlamaktadır. Bu süreçte
öncelikli olarak MYK, MEB uygulamalarını acilen ele almalıdır. Ayrıca, standartlardaki belirsizlikleri ve çelişkili
durumları da bu süreç zarfında gidermelidir. Bunlardan
bazıları aşağıdaki şekilde örneklenebilir:
1) Eğitim Süreleri
t .:, 6MVTBM:FUFSMƌMƌLMFSƌOEF CFMƌSUƌMFO TàSFMFS ƌMF .&#
tarafından belirlenmiş eğitim süreleri uyuşmamaktaES½SOFǘƌO%P[FS0QFSBUÚSàƌÎƌO.:,UBSBGOEBOCFlirlenen süre 150 saat iken, MEB tarafından belirlenen
süre bunun yarısı kadar olup 72 saattir. İş makinaları
ile ilgili MEB tarafından belirtilen tüm eğitim sürelerinin daha az olduğu görülmektedir.
Eğer mevcut sürdürülecekse, eğitim süreleri tekrar gözden geçirilmeli, MEB tarafından düzenlenen eğitimlerdeki süreler MYK esas alınarak yapılmalı ve denetlenmelidir.
2) Sınava Giriş Şartları
t ƞǵ NBLƌOBMBSOB ƌMƌǵLƌO CFO[FS 6MVTBM :FUFSMƌMƌLMFSƌO
“Yeterlilik Sınavına Giriş İçin Şartlar” bölümüne bakıldığında, birbirinden farklı şartlar tanımlandığı görülNFLUFEƌS ½SOFǘƌO .PCƌM 7ƌOÎ 0QFSBUÚSà ƌÎƌO i0QFratör Belgesi” ve “Periyodik Muayene Formu (Sağlık
Raporu)” istenilirken, Endüstriyel Taşımacı Operatörü
için “G sınıfı Ehliyet” ve “ Operatör Belgesi” istenilmektedir. Dozer Operatörü için ise, 150 saatlik eğitim şartı veya bir yıl Dozer Operatörü olarak çalıştığına dair
belge istenilmektedir. Köprülü Vinç Operatörü için ise
sınava girmek için herhangi bir şart aranmamaktadır.
Bu durumda;
a) Mevcut durumda MEB tarafından verilen eğitimlerin
süreleri MYK tarafından belirlenen sürelerin altında kaldığından Dozer, Greyder, Silindir, Ekskavatör vb. iş makinalarının eğitim belgelerinin geçersiz kalması söz konusudur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Duyurusu [5]

b) Periyodik Muayene (Sağlık Raporu) istenilmesi duru-
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munda tüm iş makinaları için istenilmelidir. İstenilmesi
durumunda, sınava girecek adayların bu raporu nerden
alacakları da belirtilmelidir.
c) Ulusal yeterliliklerdeki “Bir yıl süre ile operatör olarak
çalıştığına dair belge” tanımının açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir. Bu belge sınava gireceklere kimler tarafından, nasıl verilecektir, belgenin formatı ve özellikleri
belirlenmelidir. Her şeyden önce de “bunların doğruluğu
kimler tarafından ve nasıl denetlenecektir” gibi konuların
ileride sorun yaratmaması açısından belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekir.
d) Endüstriyel Taşımacı Ulusal Yeterlilik sınavına girip MYK
mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için “G sınıfı Sürücü
Belgesi” ve “Operatör Belgesi” istenilmektedir. Operatör
Belgesi olmadan G sınıfı Sürücü Belgesi almak mümkün
değildir. Dolayısıyla, eğer G sınıfı Sürücü Belgesi şartı aranacak ise “Operatör Belgesi” ibaresi kaldırılmalıdır.
f ) Kazıcı/Yükleyici (Beko-Loder) Ulusal Yeterliliği'nde sınava giriş şartlarında “eğitim ön şartı” aranmamaktadır.
Diğerlerinde olduğu gibi (2011 yılında yayımlanan Dozer,
Greyder, Silindir, Ekskavatör Operatörü için sınava girmek
için en az ilkokul mezunu olma şartı getirilmiştir) bu ve
2014'te çıkarılan Ulusal Yeterlilikler'de de sınava girmek
için eğitim ön şartı istenilmelidir.
Bu arada, MEB'in İş makinaları Sürücü Eğitimleri'nde birÎPLLBWSBNBEBƌSTPSVOMBSOPMEVǘVHÚSàMNFLUFEƌS½SOFğin “İş makinaları Sürücü Eğitim Kursları Yönergesi"nde
trafik mevzuatında hiçbir şekilde yer alamayacak olan
“Tavan Vinci” de (MYK Ulusal Yeterliliklerinde Köprülü
Vinç olarak) yer almaktadır. Trafik mevzuatında yer almayan bu tür İş Makinalarının eğitimlerinin MEB'nın düzenlemeleri ile Sürücü Kursları tarafından verilmesinin önüne
geçilmeli, yanlış uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.
t #ƌMHƌ CFDFSƌWFZFULƌOMƌLMFSBEBMUOEBZFSBMBOLPOVMBS
MEB'in müfredatı ile aynı değildir. MEB'in düzenlemeleri de buna göre yapılandırılması gerekir.
6218¡

t (FSFL VZHVMBNBOO CBǵMBNBTOEBO ÚODF WF HFSFLTF
uygulamanın başlamasından sonra görülen eksiklikler
ve aksaklıklar konusunda oluşturulacak görüş ve öneriler MMO tarafından MYK'ye bildirilmekte olup, bu
alandaki çalışmaların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu nedenle, Şubelerde kurulan “Komisyonlar” bu çalışmalara aktif destek vermeye devam etmelidir.
Kamu kurumu niteliğinde meslek odası olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, örgütlü üyelerinden aldığı destek ve katkılarla bu uygulamaları en iyi şekilde yapacaktır,
yapmalıdır. 
.$<1$.¡$
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Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi MMO, Mesleki Yeterlilik kapsamındaki çalışmalara refleks gösterip katkıda ve
katılımda bulunmuştur. Bu çalışmalarda onlarca kişinin
binlerce saat mesaisi, yani emeği bulunmaktadır. Burada
yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
t .FWDVU .&# Eà[FOMFNFMFSƌ FMF BMONBM  .:, 6MVTBM
yeterliliklerine uygun eğitim ve sınavlar yapılmalıdır,
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Vedat Bozkan 2
6ÖUHNOLJHOLíHQGÖQ\DPÜ]GDHQGÖVWUL\HO
DWÜOÜPODUÜQ\DQÜVÜUDLQíDDWWHNQRORMLOHULQLQ
JHOLíLPLQHSDUDOHORODUDN\ÖNVHNELQDODUGD\DíDP
GDNDÁÜQÜOPD]ELUKDOHJHOPLíWLU%LOLQGLðLÖ]HUH
\ÖNVHNELQDELQD\ÖNVHNOLðLPnGHQID]OD
YH\D\DSÜ\ÖNVHNOLðLPnGHQID]ODRODQ
ELQDODU\ÖNVHN\DSÜRODUDNELOLQLU>@
<ÖNVHNELQDODUGD\DíDPÜQHQROXPVX]\DQODUÜQGDQ
ELULGHo$FLO'XUXPODUpÜQ\ÐQHWLOPHVLYH\DíDP
DODQÜQÜSD\ODíDQODUÜQDFLOELUGXUXPGDWHKOLNHOL
RUWDPGDQWDKOL\HVLGLU<ÖNVHNELQDODUGDDFLO
ELUGXUXPD \DQJÜQGHSUHPVDERWDMYE 
PDUX]NDODQODUHQNHVWLUPHWDKOL\HSODQÜRODUDN
DVDQVÐUOHULNXOODQPDNWDEXSODQVÜ]KDUHNHWOHU
VRQXFXQGDNLíLOHUWHKOLNHGHQROXPVX]HWNLOHQPHNWH
YHGROD\ÜVÜ\ODLíJÖYHQOLðLULVNLGHDUWPDNWDGÜU
%X\D]ÜPÜ]ÜQDPDFÜDVDQVÐUEXOXQDQ\ÖNVHN
ELQDODUGDDFLOGXUXPSODQODUÜQÜQKD]ÜUODQPDVÜ
\ÐQHWLPLYHNXOODQÜFÜODUÜQ\ÐQOHQGLULOPHVL
Ö]HULQHGLU

1. ACİL DURUMLAR
1.1 Tanımlar
Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla
meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir [1].
Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya
ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme
olaylarına katılan ekiptir [1].
Acil Durum Planları: Acil durum gerektiren olaylarda
yapılacak, müdahale, koruma, arama- kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması
gereken planlardır [1].
İtfaiye Asansörü: Kullanımı doğrudan bina söndürme

1

13-15 Ekim 2016 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi’nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarınca dergimiz için
yeniden düzenlenmiştir.

2

Toyota Tsusho Europe S. A. Türkiye-Gebze Şubesi - vedat.bozkan@tr.ttesa.net
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ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında
olan ve ek korunum uygulanmış özel asansördür [1].
Kaçış Yolu: Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde
engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer
müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler
ve bina çıkışına giden yollar bu kapsamdadır [1].
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak
veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.

Resim 1.Yangın Sonrası Müdahale

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,
çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir [2].
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da
başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir [2].
Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması
gerekli çalışmalardır [2].
Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla veya yapı
yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul edilir [1].

Resim 2. Yangına Müdahelede Yaşanılan Sıkıntılar
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Şekil 1. Yangın Oluşumu

1.2 Acil Durumlar Nelerdir?
Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan
bir ülke. Karşılaşılan afet ve acil durumlar şu şekilde özetlenebilir:
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t

%FQSFN

t

:BOHO

nin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketidir.

t

4FMWF4V#BTLO

Asansörler ve Deprem

t

±ǘWF)FZFMBO

t

'SUOBWF)PSUVNMBS

t

%ƌǘFS 5FSÚS 1BUMBNBWC

Türkiye’de mevcut ve yeni tesis edilecek asansörlerin maruz kalabileceği en önemli riskler deprem ve yangındır.
)PSUVN GSUOB QBUMBNBWCEVSVNMBSZPLEFOFDFLLBEBS
azdır.
1.2.1 Yangın
Yanabilecek bir maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.
Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.
Asansörler ve Yangın: Amerika’da yapılan bir araştırma,
katılımcıların tahliye esnasında merdivenleri tercih ettiğini; ancak kat sayısı arttıkça, asansörleri kullanmak istediklerini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, merdiven
kullanımının bazı durumlarda, özellikle de binalar yüksek
olduğunda tercih edilmediğini göstermektedir.
En büyük sorun da yangına müdahele eden ekiplerin
NFSEƌWFOMFSƌLVMMBONFTOBTOEBZBǵBONBLUBES±àOLà 
kendilerini yangından korumak isteyenler merdivenden
aşağıya doğru inerken yangına müdahele ekipleriyle karşılaşabilmekte ve bu da yangına erken müdahaleyi zorlaştırmaktadır [3].
1.2.2 Deprem
%FQSFN GBZà[FSƌOEFCƌSƌLFOCƌÎƌNEFǘƌǵƌǵUƌSNFFOFSKƌTƌ-

4ƌTNƌL CÚMHFMFSEFLƌ BTBOTÚSMFSƌO UBTBSNOEB VZVMNBsı gereken kuralları tanımlayan EN 81-77 aynı zamanda
asansörlerin deprem esnasındaki davranışlarını da belirlemektedir.
Asansörlerin bulundukları sismik bölgeler; zemin ivmesi,
zemin davranışı ve diğer önemli unsurların tanımlandığı
i5BTBSNƌWNFTƌw %FTƌHO"DDFMFSBUƌPO GPSNàMàEPǘSVMUVsunda, 0/1/2/3 olarak belirlenmiştir [3].
4ƌTNƌL BMHMBNB TƌTUFNƌ BLUƌG IBMF HFMEƌǘƌOEF  BTBOTÚS
kontol sistemleri kabin ve katlardan yapılmış tüm çağrıları iptal etmeli ve yeni komut almamalıdır.
Asansör kullanımda ise en fazla 0,3 m/s beyan hızı ile
hareket ederek karşı ağırlıktan uzak bir konumda olacak
şekilde durmalı, kapılarını açmalı ve yeni komut almamalıdır .

1.3 Yasal Mevzuat
İş Güvenliği bağlamında acil durumların yönetimi, 6331
4BZM ƞǵ 4BǘMǘ WF (àWFOMƌǘƌ ,BOVOVOEB i"DƌM %VSVN
1MBOMBS :BOHOMB.àDBEFMFWFƞML:BSENwCBǵMLMBSBMUOda şu bilgilere yer verilmiştir.
Acil Durum Planları, Yangınla Mücadel ve İlk Yardım
Madde 11: ƞǵWFSFO
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre
şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini

Resim 3. Deprem Sonrasında Binaların Durumu

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

2&$. 2017

J

www.mmo.org.tr

54
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve
bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korumak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda
uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim
ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ği için ciddi ve yakın bir tehlike ile önlenmesi için, bilgileri ve
mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkan sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal
veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

2. YÜKSEK (ASANSÖRLÜ) BİNALARDA ACİL DURUM VE
TAHLİYE PLANLAMASI
İş Güvenliği: İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek
amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine denir.

)BWB#FTMFONFTƌ

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve
yangnla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla
irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Tahliye ise şu şekilde anlatılmıştır:
Madde 12: 1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi halinde, zorunmululuk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler
dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenli-

Resim 4. Asansör Yönetmeliğine Uygun Kontrol Etiketi
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Lobisi

Şekil 2. Acil Durum
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Şekil 3. Yangın Tahliye Planı

Resim 5. Yangına Müdahale Tatbikatı

Resim 6. İşaretleme ve Yönlendirme

Resim 7. Bina Boşaltma Tatbikatı
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İş Güvenliği Kültürü: Örgüt kültürü bütününün bir alt
elemanı olarak değerlendirilir. Özellikle sağlık ve güvenlik
sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı örüğüt
kültürün alt oluşumu niteliğindedir [4].
#ƌOBMBSO :BHOEBO  ,PSVONBT  )BLLOEB :ÚOFUNFMƌL 
ZàLTFLCƌOBMBSEBLVMMBOMNBLà[FSF i"DƌM%VSVN"TBOTÚrü” kurulumunu hükme bağlamıştır.
Yönetmelikte Acil Durum Asansörü şu şekilde ele alınmıştır.
Madde 63: 1) Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına
müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın
üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dahilinde hızlı
bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye
edebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal
şartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir.
Ancak, bir yangın veya acil durumda, asansörün kontrolü
acil durum ekiplerine geçer.
2) Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan yapılarda, en
az 1 anasrörün acil hallerde kullanılmak üzere acil durum
asansörü olarak düzenlenmesi şarttır.
3) Acil durum asansörleri önünde, aynı zamanda kaçış merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her katta 6 m2’den az,
10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak
yangın güvenlik holü oluşturulur.
4) Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m2, hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda
olması ve enerji kesilmesi halinde, otomatik olarak devreye
girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumunda kalmasını
sağlayacak bir acil durum jenaratörüne bağlı bulunması
gerekir.
5) Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı olması ve asansör boşluğu içindeki tesisatın sudan etkilenmemesi gerekir.
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6) Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır.
Ayrıca, asansörlerin “asansör kat kapılarının yangına karşı
en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı
yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda ise yangına karşı
en az 60 dakika dayanıklı ve duman sıdırmaz” olması gerektiği vurgulanmıştır.
Bu bilgilerden yola çıkarak, bir asansör kapısının EI 60
sertifikası alabilmesi için, 60 dakika boyunca, üzerinde bir
alevlenme olmaması, test limit sıcaklığının üzerine çıkmaması ve sızdırmazlık özelliği göstermesi gerekir.
Yüksek bir binada acil bir durum oluştuğunda, personelin
binayı tahliye edebiilmesi için gerekli acil durum planlarının hazırlanmış olması ve kullanıcı personelin takip
edebileceği biçimde gerekli alanlarda ilan edilmiş olması
gerekir.
Yönlendirici olacak olan acil durum ekiplerinin de konuya
vakıf olması ve gerekli tatbikat ve eğitimleri almış olması
da en elzem önlem olarak değerlendirilecektir.
Binayı kullananların acil bir durumda binayı tahliye edebilmelerinde yardımcı ve yönlendirici olacak işaretlemeler yapılmalı ve bina boşaltma tatbikatlarıyla kullanıcılar
bilinçlendirimelidir.
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GİRİŞ
2016’nın üçüncü çeyreğinde, yani
Temmuz-Eylül döneminde önemli
üretim azalmaları gösteren imalat sanayinin, özellikle imalat sanayisinin
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2016’yılı üçüncü çeyreğinde yüzde
3,2 küçüldüğü belirlendi.
İmalat sanayisi
üretim endeksi, Temmuz’da yüzde 11 gerilemiş,
Ağustos’ta Temmuz’a göre yüzde 2.2
artmış ama Eylül’de yeniden yüzde 5
düşmüştü. Bu üretim gerilemelerinin
sonucu olarak, 2016’nın üçüncü çeyreğinde imalat sanayisinde katma değer gerilemesi, sabit fiyatlarla yüzde
3,2’yi buldu.
2016’nın son çeyreğine ait Ekim-Aralık döneminde de küçülmenin devam
etmesi ihtimali yüksek. Son çeyreğin
ilk ayı Ekim’de imalat sanayisi üretimi,
bir önceki ayın üretimine göre yüzde 5
geriledi. Bu da son çeyrekte, sanayideki gerilemenin, ekonominin geneline
etki etmesi anlamına geliyor.
Nitekim, üçüncü çeyrekte gözlenen
imalat sanayideki yüzde 3,2 gerilemenin devamında, GSYİH’nin tamamında
üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 azalma
görüldü. TÜİK, Ulusal Hesaplar konu-

1
2

sunda Avrupa Birliği Yönetmeliklerine
(ESA 2010) uygun olarak yapılan revizyon çalışmaları tamamladığını duyurdu ve yeni seri verileri açılkladı. TÜİK,
Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’yı,
ESA 2010’a uygun olarak üretim, harcama ve gelir yöntemiyle hesapladığını duyurdu.
TÜİK’in açıklamasına göre, Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azaldı.
Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı oluşturan
faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş
hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azaldı; sanayi sektörünün toplam katma
değeri, yüzde 1,4 azalırken imalat sanayiindeki azalma yüzde 3,2’yi buldu.
Üçüncü çeyrekte inşaat sektörünün
toplam katma değeri, yüzde 1,4 arttı
ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 8,4 azaldı.
Türkiye ekonomisi 2009 yılı baz alınarak oluşturulan yeni seri GSYH’ye göre,
yılın üçüncü çeyreğinde sabit fiyatlarla
yüzde 1.8 gibi tahminlerin çok ötesin-

de bir küçülme gösterdi. Eski GSYH
hesaplama yöntemlerine göre, üçüncü çeyrekte büyümenin sıfır dolayında
gelmesi, yani çok az bir daralma ya da
çok az bir büyüme oluşması bekleniyordu.
Türkiye ekonomisi 2009 üçüncü çeyreğinden bu yana, yani aradan geçen
27 çeyrekte hep büyüme göstermişken, 2016’nın 3. çeyreğinde yüzde
1,8’lik daralma ile yeni bir krize giriş
yaptı.
Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim
malları üretimindeki gerileme dikkat
çekiyor. 2015’in ilk 10 ayında yüzde 5’e
yakın üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016’nın ilk 10 ayında yüzde 3’e
yakın düşüş kaydedildi.
Sanayinin omurgasını oluşturan ve
otomobilden beyaz eşyaya,ev elektroniğe birçok alt dalı barındıran bu
sektörde daralmanın, özellikle iç talepteki gerileme ile ilgili olduğu ve ihracattaki düşüş eğiliminin de sektörü
olumsuz etkilediği biliniyor.
Sanayinin aramalı ve sermaye malı
üretimindeki veriler de yatırımlardaki
durgunluktan dolayı bu alt dallarda
üretimin düşük seyrettiğini ortaya koyuyor. Aramalı üretiminde 2015’in ilk

Dergimiz için özetlenen bu yazının tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

2&$. 2017 Jwww.mmo.org.tr

58
10 ayındaki gerileme, 2016’nın aynı
döneminde belini pek doğrultamadı.
Sermaye mallarında ise 2015’in ilk 10
ayına göre sert bir iniş yaşandığı gözleniyor.

bini hizmetler sektöründe yaşanırken
geniş anlamda sanayide kayıp 125 bini
bulmuştur. Başka bir deyişle, MayısEylül döneminde sanayide istihdam 5
milyon 385 binden 5 milyon 260 bine
kadar düştü. Özellikle imalat sanayisindeki istihdam azalışı öne çıkıyor.
Mayıs ayında 4 milyon 989 bin olan
imalat sanayisi çalışan sayısı Eylül sonunda 98 bin azalış gösterdi.

HARCAMA OPTİĞİNDEN
Milli gelire harcamalar üstünden bakıldığında, üçüncü çeyrekte iç talepteki sert düşüş dikkat çekiyor. Yüzde 1,8
küçülmede en önemli etken, hanehalkı harcamalarındaki sert düşüş.

Genelde istihdamda, özellikle de imalat
sanayisinde çalışan sayısının Eylül sonrası yükseldiği söylenebilir. Ekonominin
yüzde 1,8 küçülme gösterdiği üçüncü
çeyrekte tarım dışı istihdamda sadece
2 bin kişilik azalma gözlenmektedir. Bu,
tensikatların izleyen aylara kaldığı kanısını uyandırmaktadır.

Hanehalkının 2016 üçüncü çeyreğindeki talep gerilemesi, 2015’in aynı
mevsimine göre yüzde 3,3’ü buluyor.
Talep düşüşü özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki harcamada kendisini
gösteriyor ve bu tür mallarda talep gerilemesinin yüzde 8’e yaklaştığı gözleniyor. Dayanıksız mallardaki harcama
düşüşü yüzde 6’ya yaklaşırken, hizmet
için yapılan harcamalarda da yüzde 1
dolayında azalma dikkat çekiyor.

KRİZE GİDEN YOL
Türkiye ekonomisinde 2012’den bu
yana işlerin pek yolunda gitmediği,
yüzde 2-3 patikasına sıkışmış bir büyüme ile oyalanıldığı biliniyordu. AKP
rejimi, küresel kriz öncesi büyüme
yıllarında ve 2009 küresel kriz ateşini
yatıştırmak için ABD ve Avrupa’da genişlemeci politikalar izlenen yıllarda,
bolca dış kaynak girişi ile büyümeli
yıllar yaşadı. Öyle ki, bu 14 yılın ortalaması için yıllık 38 milyar dolara yakın
bir dış kaynak akışı gözlendi.

Yeni seri GSYH verileri, yatırımlardaki
üçüncü çeyrek gerilemesini yüzde 0,6
olarak belirlemiş bulunuyor. Dış ticaretten bir katkı gelmezken, devletin tüketim harcamalarının, küçülmeyi biraz
telafi ettiği anlaşılmaktadır.

İŞGÜCÜ-İŞSİZLİKTE DEĞİŞME
Ekonomik resesyon, işgücü-istihdamişsizlik göstergelerine de yansıdı.
Mayıs ayından itibaren tarım dışı istihdamda bir düşüş ve işsizlikte artış
gözleniyor.

Ne var ki, bu kaynağı daha çok iç talebe dönük, inşaat gibi döviz kazandırmayan sektörlerde, tüketici borçlanmasında kullanan Türkiye’nin hem cari
açık sorunu kronik bir hal aldı hem de
yüzde 40’ı kısa vadeli olmak üzere dış
borç stoku büyüdü, milli gelirinin yüzde 60’ına yaklaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri Mayıs ayından Eylül
sonuna kadar işsiz sayısında 314 bin
artış olduğunu, işsizlik oranının yüzde
10,4’ten yüzde 11,3’e çıktığını ortaya
koyarken, tarım dışı işsizliğin 1,2 puan
artışla yüzde 12,3’ten yüzde 13,5’a çıktığını gösteriyor.

Hızla büyüyen dış borç stokunun yanı
sıra, Türkiye ekonomisinde bu yıllarda
enflasyon yüzde 7-8 bandında, işsizlik
yüzde 10 dolayında adeta kemikleşti, yatırımlar durdu. Dünyada düşen
enerji fiyatlarının yardımıyla cari açık
belki büyümüyor ama gerilemiyordu
da (yıllık ortalama 35 milyar $).

Sektörel olarak bakıldığında ise (mevsim etkilerinden arındırılmamış) tarım
dışı istihdamın Mayıs ayından Eylül
sonuna kadar 420 bin azaldığı anlaşılmaktadır. Bu istihdam kaybının 294

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J2&$. 2017

2013’te sinyali duyulan ABD Merkez
Bankası FED’in faiz artırma kararı, za-

J

www.mmo.org.tr

man zaman dış sermaye çıkışına yol
açtı ve doların fiyatı yükselme sürecindeydi. Ancak, FED’in tereddütleri,
AB’nin sıfır faizli genişlemeci para politikaları, dış sermayenin dönüp dolaşıp biraz daha Türkiye gibi “yükselen
ülkelere” park etmesini getiriyordu. Bu
durum, ekonominin kırılgan yapısıyla
biraz daha ayakta kalmasına imkan
verdi, ancak içten içe kemik erimesi
sürdü.
Dış kaynak girişine artan ölçüde
bağımlı duruma gelen Türkiye’nin,
2013’ün ikinci yarısından itibaren yaşamaya başladığı dış sermayenin iştahsızlığı, TL’nin dolar karşısında hızla
değer kaybını da getirdi. Döviz fiyatına doğrudan etki eden sıcak para
girişleri hızlandığı yıllarda döviz ucuzlarken, çıkışlarla beraber döviz fiyatı
da arttı. 2012’nin ilk yarısıda 133 milyar dolar ile tavan yapan yabancıların
kısa vadeli yatırımları, yani sıcak para
stoku, doların fiyatını da 1,79’TL’ye kadar geriletmişti. Ancak özellikle 2014
ve sonrasında sıcak para iştahı azaldı
ve 2016’nın sonlarına doğru 60 milyar
dolara kadar inerken, dolar fiyatı da
yılık ortalama olarak 3 TL’nin üstüne
çıktı.
2016’da dolar fiyatındaki artışın yüzde 12’de kalması durumunda bile,
2013-2016 dönemi dolar fiyatındaki
artış yüzde 60’ı bulacak. Aynı dönemde tüketici fiyatlarının yüzde 25 arttığı
anımsandığında, dolar fiyatının 20132016 arası dört yıla yayılan artışının
ekonomide nasıl bir kemik erimesi yarattığı anlaşılabilir.

DIŞARIDAN ALARM
Türkiye ekonomisinin 2013 sonrası
belirginleşen düşüşü, hem IMF hem
de yatırımcılara yol gösteren derecelendirme kuruluşlarının raporlarına
yansımaya başladı. Ekonomik risklerin
yanında 2013 sonrasında Türkiye’nin
politik ve jeopolitik riskleri de yükseldi. 2013 Haziran’ındaki Gezi ayaklanması, ardından AKP’nin kuruluşundan
bu yana iktidar ortağı olan F. Gülen ile
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patlayan çıkar çatışması, ülkenin politik risklerinde artış olarak rapor edildi.
Bunların yanında, Türkiye’nın dış politikada Suriye iç savaşı ve Irak’taki pozisyonu, Rusya ile yaşadığı kriz, ABD ile
zaman zaman su yüzüne çıkan sürtüşmeleri, jeopolitik risklerin yükselmesi
olarak kayıtlara geçti. Bütün bunların
üstüne Kürt hareketi ile çatışmacı bir
kulvara geçiş, ardından 15 Temmuz’da
Gülen yanlılarının başarısız darbe girişimleri, Türkiye riskine tavan yaptırdı ve derecelendirme kuruluşları,
Türkiye’nin notunu yılın ikinci yarısında “yatırım yapılamaz (100 üstünden
44)” basamağına indirdiler.
Bu olumsuz tabloyu pekiştiren gelişmeler ise 8 Kasım’da ABD’de Trump’ın
seçilmesi ile 24 Kasım’da Avrupa
Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakereleri dondurma tavsiye kararı oldu.
Derecelendirme kuruluşlarının not indirimi ile Türkiye’ye karşı soğuyan dış
yatırımcı, Trump’ın ABD’de büyüme
ve bunun için faizleri yükseltme sinyalleriyle, ülkeden daha hızlı çıkmaya
başladı, bu da TL’nin dolar karşısında kaybını hızlandırdı. Ama asıl sert
darbe, AB’nin yasama organı Avrupa
Parlamentosu’nun kararıyla geldi. Bu
kararda, Türkiye ile katılım müzakerelerinin, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olumsuzluklara bağlı
olarak dondurulması tavsiye edildi.
Karar sonrası genel kanı, tek tek üye
devletlerin bir inisyatif geliştirmeyecekleri, kararın “siyasi mesaj”ıyla
yetinecekleri yönünde. Karar, belki
başka yaptırım süreçlerini harekete
geçirmeyecek ama siyasi mesajıyla,
dış yatırımcıyı biraz daha ürkütmeye,
Türkiye’den uzaklaştırmaya yetti. Nitekim aynı gün, Ankara’da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yükseliş halindeki dolara faiz silahını kullanarak
fren olmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın faizlerin indirilmesi yönündeki bilinen telkinlerine rağmen, radikal bir faiz artış kararı çıktı Ankara’dan
ve politika faizleri 50 baz puan artışla

yüzde 7,5’tan yüzde 8’e çıkarıldı. Kurul,
ayrıca, dövizin tırmanışını yavaşlatmayı hedefleyen başka kararlar da aldı.
Ne var ki, bu kararlar piyasaları henüz
etkilemişken dakikalar içinde AP’den
gelen haber ile dolar hızla yükselişe
geçti ve dolar fiyatı 3,50 TL basamağına yöneldi.
Hükümet ve Saray, AP’nin kararını büyük bir tepki ile karşıladı. AP’nin hukuk, insan hakları, yargı bağımsızlığı,
medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü
ihlalleri ile ilgili eleştirilerini reddederek, bu kararı, rejime karşı bir komplo
olarak değerlendirme duygusu tüm
yetkililere hakim.
AP kararının, Türkiye’nin risk birikimini
pekiştiren özelliği açık. Daha çok da dış
yatırımcı optiğinden bakıldığında bu
karar, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli
bir gedik ve düzelmesi çok zamana ve
belli şartlara bağlı.
Varılan yer şimdilik şöyle tanımlanabilir: 3,50 TL basamağına yerleşen dolar
fiyatı ile, sırttaki yükümlülükler nasıl
karşılanacak, özellikle sanayideki küçülme nasıl sınırlanacak? Risk algısının
yükselişi ile dış kaynak girişi azalacak
ve döviz açıkları büyürken, yükümlülükleri karşılamak zorlaşacak. Dahası
döviz açığı olanlar, bu fiyattan dolar ile
uğradıkları büyük kur zararları ile yeni
iklime nasıl uyum sağlayacaklar?
Dövizin yerleştiği basamaktan pek iniş
beklenmezken, Merkez Bankası’nın
artırdığı faizler, ekonomiyi küçülmeye
zorlayacak. Dolardaki yükselişin ithal
girdiler üstünden maliyet enflasyonu
yaratması kaçınılmaz. Bu, Merkez için
yeniden faiz artışına gitmek demek.
Mevduatta, dolarlaşma hızlanıyor.
“TL’ye dön” çağrısı işe yaramıyor. Bu
durum da faiz artırmayı zorluyor.
Şimdi ekonomi, hem yükselmiş doların hem de artırılmış ve artırılacak faizin baskısı altında. 2009 sonrası gerçekleşen hızlı dış borçlanma ile finans
dışı özel şirketlerin 2009 döviz açığı
67 milyar dolar iken 2016 Eylül ayında

213 milyar dolara çıktı ve en büyük kur
zararına, sanayi firmalarının ağırlıkta
olduğu bu şirketler uğradı.
Sıkışıklığa, artan faiz ile iç piyasada daralma basıncı da eklenecek. Bu firmaların sorunlarının, ilişkide oldukları bankalara yansımaması ise düşünülemez.
Başta sanayi olmak üzere, reel sektör
krizinin finansa bulaşmamasını sağlamak kolay olmayacak. Bu iki sektörün krizinin kamu maliyesi tarafından
kontrol altına alınmak istenirken ateşin
bütçeyi sarma ihtimali de bulunuyor.

2001 VE 2009 KRİZLERİ
Birçok öncü göstergeye bakılarak Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında
büyümesinin durduğu, resesyona girdiği, bunun da yeni bir krize giriş olduğu genel kabul görüyor. Dünyadaki
ve ülkedeki eğilimler, bu küçülmenin
2017’ye de hakim olacağı yönünde
güçlü göstergeler içeriyor.
2016 krizine neden girildiği ve hangi önlemlerle bu sorunun en düşük
faturayla aşılacağı sorusu önemli.
Bunun için, Türkiye’nin biri 2001’de,
diğeri 2009’da yaşadığı krizlerin nasıl
başladığı ve nasıl aşıldığı tartışılarak
ders bulunmaya çalışılıyor. Her sorunlu konjonktürün, kendine özgü iç- dış
çerçevesi ve “hikayesi” var. Bunları
anımsamadan, kaba paralellikler kurmak, doğru teşhis ve tedaviye pek yardımcı olmaz.
2001 krizi, o yıllarda yaşanan Asya,
Rusya, Meksika, Arjantin krizleri gibi,
ağırlıkla “yerel” bir krizdi. Dünya ekonomisinde ise “hava güneşliydi”. Kamu
maliyesi ve bankacılık sisteminin dejenere olmasıyla girilen krizden ağır IMF
reçeteleri ile çıkıldı ve devrilmiş katar
yoluna koyuldu. Krizden, iktidardaki
koalisyonun ortağı partiler, 2002 Kasım seçimlerinden ağır siyasi bedeller
ödeyerek çıkarken AKP, onarılmış ekonomiyi altın tepside önünde buldu ve
tek parti iktidarı olarak onunla büyüdü.
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2009 krizi, ağırlıkla küresel fırtınanın
Türkiye’yi vurması biçiminde yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlerde
sık sık 2009 krizini anımsatıyor ve “Bizi
teğet geçecek demiştim, öyle de oldu.
Yine teğet geçecek” diyor, herkesi
yastık altındaki dolarlarını satmaktan,
altın kullanmaya kadar işe yarayacağı
hayli şüpheli eylemlere çağırıyor.

res yoktu; ABD ve AB resesyondaydı.
Yabancı fonlar için geçici de olsa park
yeri, Türkiye gibi ülkelerdi. Yabancılar,
Türkiye’ye 2009’un ikinci yarısında
dönüş yaptı, ekonomi yeniden büyümeye başladı. Öyle ki, 2010 ve 2011’de
yıllık ortalama büyüme yüzde 9’ları
buldu.
Özetle, 2009 krizi daha çok dışsaldı
ve Türkiye, ne bugün olduğu kadar
yüksek siyasi-jeopolitik risklere ne de
bugünkü ölçülerde ekonomik risklere, özellikle ağır borç yüküne sahipti. 2009’da iç siyaset daha az gergin,
dış politika fazla sorunlu değildi. Dış
rüzgarların salladığı gemi, içeride
iyi dümen tutulduktan sonra, çıkan
sermayenin geri gelişi ile aşıldı ve yabancı fon rüzgarlarıyla yol aldı. “Teğet
geçti”nin öyküsü buydu.

Öncelikle belirtilmeli ki, 2009 krizi, iç
makro dengelerdeki tıkanmadan çok,
küresel ekonomideki ABD merkezli
çöküşün etkisiyle yaşanan bir krizdi.
Türkiye dahil, tüm ülkelerden yabancı
yatırımcıların çıkışıyla sarsıntılar yaşandı. Küresel krizle birlikte, başta AB
olmak üzere Türkiye’nin ihracat pazarları daraldı. Türkiye dahil, tedarikçi
tüm ülkelerin ihracatları düşünce sanayi üretimleri de geriledi. Türkiye’de
2009’da işsizlik oranı yüzde 20’lere
yaklaştı!

BUGÜNKÜ DURUM
Bugün ise durum, 2009 konjonktüründen çok farklı. Türkiye’nin yavaş
yavaş içine girdiği krizde yine yabancı
fonların çekilişi ana etken, ama onları
uzaklaştıran ana neden, dışsal çekiciliğin yanında içerideki durumun iştah
kaçırıcı yanı.

Küresel fırtınayı Türkiye, 2008 sonu ve
2009’un ilk yarısında derinden hissetti.
Sonuçta, 2009 küçülmesi sabit fiyatlarla, yüzde 4,8 oldu. Ülke milli geliri,
2008’de 742 milyar dolar iken 2009’da
617 milyar dolara kadar geriledi.
Krize girişte de çıkışta da yabancı yatırımcının kararları etkili oldu. Yabancı sıcak para tutarı 2008 ortasında 68
milyar dolar iken küresel krizin patlamasıyla hızlı çıkış yaptı ve 2009 ortasında 50 milyar dolara kadar geriledi.
Bu çıkışın etkisiyle, dolar fiyatı yüzde
20 dolayında arttı ve ekonomi soğudu. Kapasiteler düştü, işten çıkarmalar
yoğunlaştı.

Türkiye’nin 2009 ile kıyaslanmayacak
ölçüde riskleri yükselmiş durumda.
AKP’nin özelikle 2011 seçimleri sonrası yöneldiği otoriterleşme eğilimleri,
ayırt edici bir özellik. Yanı sıra, ortağı
Gülen hareketi ile tutuştuğu kavga,
Kürt muhalefeti ile barışçı dilden uzaklaşması, iç gerilimleri hızla tırmandırdı.
İçeride medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi alanlara
ilişkin ihlaller, dış yatırımcıda “mülkiyet
hakkı”nın bile güvence altında olmadığı algısına yol açtı.

AKP iktidarı krize kamu maliyesi ile
müdahaleler yaptı. Bütçe açığını milli gelirin yüzde 5’ine kadar çıkarma
pahasına, vergi kolaylıkları ve çeşitli kamusal destekler vererek çöküşü
frenledi. Bu krizi yönetme performansı, dışarı çıkan yabancı yatırımcıyı yeniden çekmeye yaradı. Batı’daki kriz
ateşini yatıştırmak için pompalanan
bol para için, zaten gidilecek fazla ad-
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Bütün bunlara, Suriye ve Irak’taki sorunlu dış politika duruşu, Rusya ile
yaşanan yüksek gerilim eklenince
Temmuz-Ekim döneminde derecelendirme kuruluşlarından “yatırım yapılamaz” notu geldi. Bunu, Trump’n seçilmesi ve ABD’de büyüme sinyallerinin
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fonları çeken cazibesi eklendi. İçerideki iticilik, dışarıdaki çekicilik ile birleşince, dış yatırımcı daha hızlı çıkma
yönünde hareketlendi, dış borcu milli
gelirinin yüzde 60’ını bulmuş ekonomide döviz açığı olanların paniği arttı,
banka mevduatında dolarlaşma başladı, dövizin payı yüzde 40’ı buldu
ve dolar düzenli bir biçimde yükseldi.
Avrupa Parlamentosu’nun hukuk ve
insan hakları ihlali temelli tepkisi, müzakereleri dondurma tavsiye kararı biçiminde gelince, süreç ivme kazandı.
Görmek gerekiyor ki, bu kriz, daha çok
iç politik dinamiklerden kaynaklanıyor
ve ağırlıkla “ev yapımı”. Hızlandıran dış
rüzgarlar var ama Türkiye bundan herkesten çok etkilendi.
Durum böyle olunca, bu kriz, 2009’da
olduğu gibi, kamunun ekonomik müdahaleleri ile yönetilebilir özellikte
değil pek. Nitekim, 24 Kasım’daki sert
faiz artırımı, yabancı sermaye çıkışını,
yerli aktörlerin tasarruflarını dolara
bağlamalarını, TL’deki erozyonu önleyemedi. Hem dışarıda AP bildirisi hem
de içeride büyük holdingler örgütü
TÜSİAD’dan yapılan açıklamalar, yaygınlaşan güvensizliğin, ekonomideki
tıkanmadan çok, hukuk devleti olmaktan çıkmakla ile ilgili olduğunu vurguluyor.
Bu durum da önceki krizlerden farklı
olarak, Türkiye’nin entegre olduğu Batı
dünyasının, dış sermayenin güvenini
kazanmanın yolunun, AB değerlerine
uyumdan, otoriterleşmeden, hukuksuzluktan vazgeçmekle ilgili olduğunu gözler önüne seriyor.
Bu anlamda bu kriz, ekonomik gibi
görünen bir “politik kriz” aslında. Sonuçta bir U dönüşü yapması, demokratikleşmeden, öncelikle OHAL’in
kaldırılmasından, Başkanlık türü totaliterleşmeye götüren niyetlerden uzak
durmaktan geçiyor. Tersi yöndeki
yönelimler ise Türkiye’ye iyice kaotik
günler vaat ediyor.
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Amaç-Kapsam
Dünyada yıllık nüfus artışından daha
fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir
enerji talebiyle karşı karşıya olup,
nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin
sahip olduğu fosil yakıtların hızla
tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.
Son yıllarda Türkiye enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan sadece %
25`ini temin etmekte olup, kullandığımız enerjinin %75‘i dışa bağımlıdır. Ülkemizin enerji ithalatı toplam
ithalatımızın %23`ünü oluşturarak,
ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir.
Ülkemiz artan enerji talebini yerli kaynaklarla karşılamada başarılı
olamamaktadır ve enerji talebindeki
artışlar, güvenilir ve uygun fiyatta
petrol ve doğalgazın temininde sorun teşkil etmekte ve bunun sonucunda da ülkemizin enerji ithalatına
ödediği maliyetler her geçen yıl artmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde
enerji verimliliğinin artırılması, ekonomimiz üzerindeki dışa bağımlılıktan kaynaklanan ağır yükün azaltılmasında çok önemlidir. Ayrıca,
İthal kömür ve doğalgaz gibi fosil
yakıtların bu denli yüksek kullanımı,
önümüzdeki yıllarda karbon salımlarına yönelik gündeme gelebilecek
cezai-ekonomik yaptırımlara da yol
açabilecektir.
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Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata
çevirmek için en kolay, en ucuz ve
doğrudan bir yoldur. Hali hazırda
ülkemizin bina sektöründe yaklaşık
olarak %30, sanayi sektöründe %40
ve ulaşım sektöründe %15 olmak
üzere enerji tasarruf potansiyeli
mevcuttur.
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Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil
yakıtların hızla tükenmesi, varolan
kaynaklarının verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını
çok önemli kılmaktadır. Bununla
birlikte, enerji verimliliğinin ürün
ve hizmet üretiminde, istihdama,

63

Enerji kullanımı tek başına bir çevresel sorun olmasa da, enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya
çıkan sera gazı emisyonlarının sebep
olduğu küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar,
insan hayatını ve toplum sağlığını
tehdit etmektedir. Ayrıca, insanların
yaşamlarını %90 oranında iç ortamlarda geçirdiği gerçeği, yaşam alanlarımızdaki yapılar (yapı malzemesi,
kullanıcı, iç ortam hava kalitesi ve
sağlık arasındaki ilişki) hakkında çok
az şey bilmemiz enerji verimliliğini
daha önemli hale getirmektedir.
Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt
kullanımı, daha küçük karbon ayak
izi ve daha az sera gazı emisyonu
demektir. Mevcut tesislerde enerji
verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli
teknoloji ve ekipman kullanımı ile
enerji yoğunluğunun düşürülmesi,
ülkemiz ekonomisinin gelişimine
çok önemli bir katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit
eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, iklim değişikliği ve küresel
ısınma ile etkin bir mücadele yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın
korunması için önemli bir adımdır.
Odamız, 1-2 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 9-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan
2011 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; enerji sektöründe temel
politikaları ve teknolojik gelişmeleri
irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve
tasarruflu kullanımı için toplumsal

"farkındalık", "bilgilenme" ve "bilinç"
yaratmaya yönelik yeni açılımlar
sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir.
Odamız, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştireceği IV. Enerji Verimliliği Kongresi`nde de ülkemizin
dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör
yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet
üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak Enerji Verimliliği konusunda
önemli bir platform olacaktır.

10. Enerji Sektöründe Ekipmanların
Yerli Üretimi
11. Enerji Yönetimi ve ISO 50001
12. Enerji Güvenilirliği/İşletmelerde
Enerji Güvenilirliği ve Kapasite
Kullanımı
13. Enerji Verimliliğinde
Otomasyon ve Yazılımlar
14. Enerji Verimliliği Ekonomisi
15. Enerji Verimliliği Finansmanı
16. Enerji Verimliliği Eğitimleri
17. Enerji Verimliliği Politikaları
18. EVD Şirketlerinin Durumu
19. Enerji ve İnsan

Kongre
KonXODUÕ
1. Enerji Sistemlerinde Verimlilik

Bildiri
Tarihleri

2. Sanayide Enerji Verimliliği

Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi

3. Binalarda Enerji Verimliliği

10 Mart 2017

4. Ulaşımda Enerji Verimliliği

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi
ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucu

5. Gaz Yakıtlı Tesisler ve Enerji

Bildirilmesi

Verimliliği

14 Nisan 2017
Bildiri Son Gönderme Tarihi
9 Haziran2017

6. Enerji Geri Kazanımı
7. Enerji ve Çevre
8. Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Uygulamaları ve
Yerli Teknolojileri

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve
Yazarlarına Değerlendirme
Sonucunun Bildirilmesi

9. Enerji Verimliliği Öncelikli

7 Temmuz 2017

Tasarım ve Yatırımlar

ĞOHWLăLP

ekonomiye ve sosyal hayata katkısı
büyüktür.
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Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.

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

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

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

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

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

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

