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Yayınlanan yazılardaki sorumluluk yazarlarına, ilan ve reklamlardaki sorumluluk ilan 
veren ve/veya kuruluşa aittir. Yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kısmen veya 
tamamen iktibas edebilir. Gönderilen yazılar yayınlansın yada yayınlanmasın iade 
edilmez.
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Değerli Meslektaşlarım

   Yeni bir sayıda sizlere seslenmenin mutluluğu içinde; 
Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünü anıyor, Aziz Şehitlerimize Yüce 
Allahtan rahmet diliyor ve Nevruz Bayramınızı tebrik ediyorum.
 

   Enerji, ekonomik ve sosyal gelişmişliğin bir ölçeği ve aynı 
zamanda en temel insani bir gereksinimidir. Özellikle de elektrik 

enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Günlük yaşamın birçok alanında vazgeçilmez, 
sanayi üretim, ticari ve evsel kullanımda ikame edilemezdir. Refah seviyesinin sürdürülebilmesi için de günlük 
yaşamda geri dönülemezdir. Enerjisiz bir yaşam, günümüz koşullarında neredeyse olası değildir. Gelişen 
teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha 
fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir. 
 
 Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintileri bizlere elektrikle toplumun 
nasıl kaynaştığı ve günlük yaşantımızda ne kadar önemli olduğunu, unutulmuş gerçeği, hayatımızı felç 
ederek göstermiştir. Barış halinde gerçekleşen ve tüm yurtta yaklaşık 12 saat devam eden kesinti, bizleri 
tedirgin etmiştir. Olağanüstü bir halde ülkemizde yaşanabilecek enerjiye bağlı sıkıntıları düşünmek bile kaygı 
vericidir.
 Birincil enerji tüketiminde % 75’lere, elektrik üretiminde % 60’lara varan dışa bağımlılık sorununu 
aşmak, enerjiye ucuz, sürekli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde erişmek için ulusal ve kamusal çıkarlara 
dayalı enerji strateji,  politika ve programlarını tasarlamak ve uygulamak kaçınılmaz bir hal almıştır. 

 Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan adliyesinde görevi başında bir savcıya saldırı düzenlenmiş ve 
devletin savcısı şehit edilmiştir. Devletin korunaklı bir biriminde güpegündüz düzenlenen saldırının kabullenilir 
bir tarafı yoktur. Toplumsal kutuplaşmaların tırmandığı bu günlerde, ülkemizi karıştırmak isteyecek bir 
takım güçlerin harekete geçmesi ve bir takım eylemlerin içerisine girmesi beklenmeyen bir hadise değildir, 
beklenmeyen devletin istihbaratı başta olmak üzere ilgili birimlerin bu eylemlerin engellenmesi noktasında 
etkisiz kalmasıdır. Gerçekleştirilen bu eylem insanımızın gözünde hiçbir olumlu yansıma oluşturmamış ve 
oluşturmayacaktır. Öldürenin ve ölenin siyasi, ideolojik düşüncesinin hiçbir önemi olmayıp, öldüreni katil 
terörist, öleni ise şehit ve mağdur kabul etmiştir. Geçekleştirilen terör eylemini lanetliyor, şehit düşen Savcı 
Mehmet Selim Kiraz’a Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına ve hukuk camiasına sabır ve 
başsağlığı diliyorum.
 
 Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde, Siyasilerin sorumlu, 
sağduyulu olmasını, sırf oy kaygısı ile toplum üzerinde yıkıcı, ötekileştirici bir tavır sergilemek yerine, toplumda 
meydana gelen birlik dejenerasyonunun farkına varılmalı, bu olumsuzluğun düzeltilmesi noktasında tavır 
içerisine girilmeli, insanımızın da aynı sağduyulu davranışı sergilemesi yüce Türk milleti ve devleti için son 
derece önem arz etmektedir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor, bir sonraki sayıda 
görüşmek umuduyla hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Başkandan
Ersin FENER
MMO Kayseri Şube Başkanı
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ERCİYES GEZİSİ DÜZENLEDİK

KTO İLE PROTOKOL İMZALADIK

ŞUBE FAALİYETLERİ

Şubemiz sosyal etkinlikleri kapsamında 8 Şubat 2015 tarihinde, Erciyes Gezisi düzenlendi.250’ den fazla üyemiz ve ailelerinin yer aldığı 
gezi, sabah saatlerinde Erciyes’ e hareketle başladı. Kızak, ip çekme yarışmasıyla devam eden etkinlik ,üyelerimize ve ailelerine mutlu anlar 
yaşattı. 

Şubemiz ile  Kayseri Ticaret Odası  arasında 25.02.2015 tarihinde İş Makinalarının  teknik kontrollerinin yapılması konusunda protokol im-
zalandı. Protokol törenine MMO Şube Başkanı  Ersin FENER, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
katıldı.
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ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILINI  KUTLADIK

ÜYE ÇOCUKLARINA YÖNELİK ZİHİNSEL 
GELİŞİM ETKİNLİK DÜZENLENDİ

ŞUBE FAALİYETLERİ

19 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Çanakkale Zaferi Konferansı Ve Şiirsel Dinleti Proğramı  Saygı duruşu,  İstiklal Marşı ve şehitlerimiz 
için yapılan dua ile başladı. MMO Şube Başkanı Ersin FENER’in açılış konuşmasının ardından tarihçi yazar Talha UĞURLUEL’in sunumuyla 
Çanakkale Zaferi Konferansı verildi.  Düzenlenen program Şiirsel Dinleti (Oratoryo) etkinliğiyle tamamlandı.Yönetim Kurulumuzun ,  
Üyelerimizin ve  Ailelerinin katılımından oluşan etkinlik duygusal anlar yaşattı.   

Makina Mühendisleri Odasında üye çocuklarına yönelik düzenlenen ve yaklaşık  2 ay  devam eden  Zihinsel Gelişim (Mangala, Qubitz, 
Tangram vb.) Etkinlikleri 20 Mart 2015 tarihinde tamamlandı. Kapanış programında Hacivat-Karagöz gösterisi, çocuklara yönelik yarışmalar 
düzenlendi. Sonrasında zihinsel gelişim etkinliklerine katılan üye çocuklarına MMO Şube Başkanımız Ersin FENER tarafından katılım sertifikası 
ve hediyeler takdim edildi.
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ISITMA, SOĞUTMA, DOĞALGAZ 
VE YALITIM  FUARINA KATILDIK

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNÜ KUTLADIK

BASINLA KAHVALTILI TOPLANTI 
DÜZENLEDİK

İNOVATİF MÜHENDİSLER 
YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI

ŞUBE FAALİYETLERİ

21 Şubat 2015 tarihinde Adana`da TÜYAP tarafından düzenlenen 
Isıtma, Soğutma, Doğalgaz ve Isı Yalıtımı alanındaki Fuarına 
üyelerimizle birlikte katıldık.  

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü “ Kadın Üye Komisyonu tarafından 
düzenlenen kahvaltılı toplantıya 120 bayan üye ve  Şube Yönetim 
Kurulunun  katılımıyla  gerçekleşti. Komisyon Başkanı Berrin 
EYİDEMİR katılımlarından dolayı üyelerimize teşekkürlerini 
sunarken  MMO Şube Başkanımız Ersin FENER günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasını yaptı.

10 Ocak 2015 “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Şubemiz 
tarafından kahvaltılı toplantı düzenlendi. Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Metin Kösedağ, çeşitli basın kuruluşlarının genel yayın 
yönetmenleri ve çok sayıda basın çalışanının katıldığı toplantıda 
MMO Şube Başkanımız Ersin FENER gündemle alakalı bir 
konuşma yaptı.

17  Şubat 2015 tarihinde Şube Yönetim Kurulu ile Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlilerinin katılımından oluşan  
“İnovatif Mühendisler Yarışıyor Proje Yarışması “  nın  1. Düzenleme 
Kurulu Toplantısı Yapıldı. Toplantıda yarışmanın  MMO Kayseri Şubesi 
bünyesindeki Makina, Endüstri, Mekatronik ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği ile ilgili konularda yapılabilecek bilimsel ve teknolojik 
araştırmalara katkıda bulunmayı, bu alanda eğitim gören ve çalışan 
kişileri teşvik ederek, yeni nesilleri bilim ve teknoloji alanında 
çalışmaya özendirmeyi, MMO Kayseri’ Şubesi’nin kapsadığı bölge 
içinde kamuoyu, sanayi ve üniversiteler ile Odamız arasındaki 
iletişimin gelişmesini katkıda bulunacağı amacıyla düzenleneceği 
görüşüldü. 
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ŞUBE FAALİYETLERİ

21 Şubat 2015 tarihinde Denetleme Kurulu Üyeleri İsmail ŞAHİN, 
Tarık AKMANLAR ve Seyfettin AVCI tarafından şube denetimimiz 
gerçekleşti. Denetime Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ersin FENER, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Akif AKSOY, Şube Yönetim Kurulu 
Saymanı Mehmet KOLDAŞGİL,  Şube Müdürü Ali ALBAYRAK ve   
sorumlu Şube Personelleri katıldı.

18 Mart 2015’de Şubemiz ve Danfoss işbirliği ile “Isıtma; Soğutma 
ve Havalandırma(Hvac) Sistemlerinde Hidrolik Balanslamanın 
Önemi Ve Yenilikler” konulu seminer düzenledik.

21-22 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen MMO-ANTALYA 
3.Teknik Görevliler Toplantısına Şubemiz ve Temsilciliklerimizde 
Çalışan Teknik Görevli arkadaşlarla katılım sağlandı. 

29 Ocak 2015’de Şubemiz ve Mitsubishi A.Ş.işbirliği ile Şube 
Konferans Salonumuzda” Isı Geri Kazanımlı VRF Sistemleri “ 
konulu seminer düzenledik.

ŞUBE DENETİMİMİZ 
GERÇEKLEŞTİ

SEMİNER DÜZENLEDİK SEMİNER DÜZENLEDİK

ANTALYA 3.TEKNİK GÖREVLİLER 
TOPLANTISINA KATILDIK
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ŞUBE FAALİYETLERİ

26 Mart 2015 tarihinde Şubemiz Öğrenci Komisyonunun düzenlediği  Yönetim Kurulu Üyemiz Nuh TOMBAK eşliğinde Erciyes Üniversitesi  
Mühendislik Fakültesi  Makina, Enerji ,Endüstri ve Mekatronik  Bölümü  Öğrencilerinin katılımlarıyla  2. Havaikmal Bakım Merkezi 
Komutanlığı’na teknik gezi düzenlendi.

18 Mart 2015 tarihinde  Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı  Ersin FENER ile beraberindeki Yönetim Kurul Üyelerimiz Kayseri Kocasinan Belediye 
Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ı makamında ziyaret ettiler.

KOCASİNAN BELEDİYESİNE 
ZİYARET

TEKNİK GEZİ
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ŞUBE FAALİYETLERİ

15 Ocak 2015 tarihinde MMO Şube Başkanı Ersin FENER ve 
beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri SGK İl Müdürü Mükremin 
SÜRÜCÜ’yü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette TMMOB 
tarafından belirlenen Mühendis Asgari Ücretin uygulanması ve 
yaygınlaştırılması hakkında görüşüldü. 

MMO Şube Başkanı Ersin FENER ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerine Kırşehir İl Temsilcisi Ahmet GÖÇEN ve Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular. 

MMO Şube Başkanı Ersin FENER’i MHP Milletvekili Aday Adaylarından Mak. Müh Mazhar GÜNDOĞ, Prof. Dr. Mustafa ALKAN ile Sevim 
KOÇYİĞİT makamında ziyaret ettiler. 

SGK  İL MÜDÜRÜ’NE  ZİYARET

MİLETVEKİLİ ADAY ADAYLARINDAN 
ŞUBEMİZE ZİYARET 

KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN  
ŞUBEMİZE ZİYARET 
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MHP MELİKGAZİ İLÇE TEŞKİLATI 
ZİYARETİ

MHP KOCASİNAN İLÇE TEŞKİLATI 
ZİYARETİ

AKP MELİKGAZİ İLÇE TEŞKİLATI  
ZİYARETİ

FOTOĞRAF GÖSTERİSİ VE SÖYLEYİŞİ 
PROGRAMI DÜZENLEDİK

MMO Şube Başkanı Ersin FENER ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyeleri  MHP Kocasinan İlçe Başkanı   Serkan TOK ‘u 
makamında ziyaret  ettiler.

MMO Şube Başkanı Ersin FENER ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyeleri AKP Melikgazi  İlçe Başkanı ve Üyemiz Sıddık Sami 
KADIOĞLU ‘nu  makamında ziyaret ettiler.

MMO Şube Başkanı Ersin FENER ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyeleri MHP Melikgazi  İlçe Başkanı Ertuğrul YÜCABAŞ ’ı 
makamında ziyaret ettiler.

9 Ocak 2015 MMO Kayseri Şubesi ile UFAD ( Ulusal Fotoğraf 
Amatörleri Derneği) iş birliği ile Şubemiz Konferans Salonunda  “ 
Seyri- Âlem Fotoğraf Gösterisi Ve Söyleyişi “ düzenledik. 
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23 Ocak 2015  ve 9 Şubat  2015 tarihlerinde MMO Şube Başkanı Ersin FENER Başkanlığında İKK (İl Koordinasyon Kurulu ) toplantısı 
gerçekleştirildi.

İKK TOPLANTISI

MMO Şube Başkanı Ersin FENER ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mühendislik Fakültesi Makina Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet 
ALTUNTOP’u, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim DOĞAN’ı Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin 
YILDIRIM ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin  YAPICI ‘yı  makamında ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenci 
üyelerimize yönelik planladığımız İnovatif Mühendisler Yarışıyor Proje Yarışması hakkında görüş alış verişi yapıldı. 

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
BÖLÜM BAŞKANLARINA ZİYARET
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KOMİSYON TOPLANTILARI

ŞUBE FAALİYETLERİ
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EĞİTİMLERİMİZ
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YOZGAT

MMO Yozgat İl Temsilciliği 11-13 Şubat tarihleri arasında  
eğiticiliğini MMO Kayseri Şube Teknik Görevlisi Süleyman Tolga 
VAROL’un yaptığı “ASANSÖRLERDE SON KONTROL” eğitimi 
düzenlendi.

    MMO Yozgat il temsilciliğinde 17 Şubat tarihinde SMM li 
üyelerimizle toplantı yapıldı.

ASANSÖRLERDE SON KONTROL 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

SMM’Lİ ÜYELER İLE TOPLANTI 
YAPILDI

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında  26-27 Şubat 2015 tarihlerinde 
MMO Yozgat İl Temsilciliğimiz eğitim salonumuzda  LPG Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) kursu  düzenlendi. Eğitmenimiz Dursun 
AYYILDIZ  tarafından verilen kursa 41 kişi katılım sağladı. 

LPG  (TAŞIT )DOLUM KURSU 
DÜZENLEDİ
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NEVŞEHİR

SİVAS

29-30 Ocak 2015 tarihinde  Temsilciliğimizde LPG otogaz 
istasyonları personellerine yönelik “LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum (pompacı) Kursu Kayseri Şube Teknik Görevlisi Dursun 
AYYILDIZ’ ın eğitmenliği ile düzenlendi. 

14 Şubat 2015 tarihinde Mehmet Barış TERZİOĞLU’ nun sunumuyla  
“2015 Yılı Mekanik Belediye Proje Düzenlemeleri” konulu seminer 
temsilcilik hizmet binasında üyelerimizin katılımı ile düzenledi.

05 – 06 Mart 2015 tarihinde  temsilcilik hizmet binasında LPG 
otogaz istasyonları personellerine yönelik “LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum (pompacı) Kursu Kayseri Şube Teknik Görevlisi Dursun 
AYYILDIZ’ ın eğitmenliği ile açıldı. 

04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında  eğiticiliğini MMO Kayseri 
Şube Teknik Görevlisi Süleyman Tolga VAROL’un yaptığı 
ASANSÖRLERDE SON KONTROL eğitimi düzenlendi.

LPG PERSONEL EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİSEMİNERLER DÜZENLEDİK

LPG PERSONEL EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

ASANSÖRLERDE SON KONTROL 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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TEMSİLCİLİKLERİMİZ KIRŞEHİR

05 Şubat 2015 tarihinde MMO Kırşehir İl Temsilciliğimiz Yürütme 
Kurulu ve EMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Kırşehir 
Valisi Necati ŞENTÜRK’ü makamında ziyaret ettiler.

19 Mart 2015 tarihinde temsilcilik eğitim salonunda Baymak 
A.Ş.’de görev yapmakta olan Ürün Müdürü Mak. Müh. Şahin 
ÖZKAN konuşmacılığında “Merkezi Sistem Kazan Dairesi 
Ekipmanları” konulu seminer düzenledi.

17 Mart 2015 tarihinde  Kırıkkale-Kırşehir  Doğalgaz 
Dağıtım ve Paz. ve Tic A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Tuncel BEKTAŞ’ı  Kırşehir İl Temsilciliğimiz Yürütme 
Kurulu olarak ziyaret ettik. İlimizdeki iç tesisatların 
periyodik kontrolleri hakkında genel görüşme yapıldı.

KIRGAZ A.Ş.’yi  ZİYARET ETTİK

  KIRŞEHİR VALİSİNİ ZİYARET 
ETTİK

SEMİNER DÜZENLEDİK

23 Mart 2015 tarihinde ilimizde kutlanan Dünya Ormancılık, Su 
ve Meteoroloji Gününe, bir sivil toplum kuruluşu olan MMO 
Kırşehir İl Temsilciliği olarak katılım sağlandı.

 DÜNYA ORMANCILIK, SU VE METEOROLOJİ 
GÜNÜNE KATILIM SAĞLANDI
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TEMSİLCİLİKLERİMİZERZİNCAN

2015 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde; Kemaliye İlçe Belediyesi, Ulalar Belde Belediyesi, Kavakyolu Belde Belediyesi, Yalnızbağ 
Belde Belediyesi, Çukurkuyu Belde Belediyesi, Demirkent Belde Belediyesi ve Yoğurtlu Belde Belediyesi ile Asansör periyodik kontrol 
protokolü imzalandı.

21-22-23 Ocak 2015 tarihinde serbest piyasada çalışan 
üyelerimize ve Kamu Kurum Kuruluşlarında çalışan mühendis 
ve teknik elemanlara “Asansörlerde Son Muayene Eğitimi” 
düzenlendi.

14 Şubat 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Araçların 
LPG’ye Dönüşümü yapan firma yetkilileri ile istişare toplantısı 
yapıldı.

LPG YETKİLİ FİRMALARIYLA 
TOPLANTI YAPTIK

ERZİNCAN BELEDİYESİ  İLE 
PROTOKOL İMZALADIK

ASANSÖRLERDE SON 
MUAYENE EĞİTİMİ YAPTIK
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ERZİNCAN

11 Mart 2015 tarihinde Erzincan Üniversitesi MYO Makine 
Programı Atölyesinde PE Kaynakçı Belge Yenileme Kursu 
düzenledik. Kurs MMO adına yetkili Bursa Şube Teknik Görevlisi 
Ersan GÖNÜL tarafından verildi. 

25-26 Mart2015 tarihleri arasında Erzincan İl Temsilciliğimiz 
Eğitim salonunda Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Eğitimi düzenledik. Kurs Hüseyin İLTER tarafından 
verildi.

27 MART 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mekanik Tesisat yetki belgeli üyelerimiz ile istişare toplantısı yapıldı.

PE KAYNAKÇI BELGE YENİLEME 
KURSU DÜZENLEDİK

MEKANİK TESİSAT YETKİ BELGELİ 
ÜYELERLE TOPLANTI YAPTIK

TEMSİLCİLİKLERİMİZ
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TEKNİK HİZMETLER



22
http://kayseri.mmo.org.tr    0 850 495 06 66

TEKNİK HİZMETLER
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TEKNİK EĞİTİMLER
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ÜYELERDEN HABERLER

SEVİNDİKLERİMİZ…

54262 sicil numaralı üyemiz  İsmail HATİPOĞLU’nun ELİF isimli bir kızı olmuştur. HATİPOĞLU ailesini tebrik eder, küçük ELİF ’e 
sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz.
40980 sicil numaralı üyemiz Özkan COŞKUN’nun ÖMER ASAF isimli bir oğlu olmuştur. COŞKUN ailesini tebrik eder, küçük ÖMER 
ASAF’a sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz.
60009 sicil numaralı üyemiz Bülent KORKMAZ’ın FURKAN ve GÜRKAN isimli ikiz oğulları olmuştur. KORKMAZ ailesini tebrik eder, 
küçük FURKAN VE GÜRKAN’a sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz.
54632 Sicil Numaralı Üyemiz  ve Erzincan İl Temsilcisi  HARUN İNCE dünya evine girmiştir. Genç çiftleri tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 
72810 sicil numaralı üyemiz Tezcan İNAN’ ın Meryem Feyza isimli bir kızı olmuştur. İNAN ailesini tebrik eder, küçük Meryem Feyza’ 
ya sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz.
62103 sicil numaralı üyemiz Ruhan KOYUNCU YAŞAR’ın Abdullah Emir isimli bir oğlu olmuştur. YAŞAR ailesini tebrik eder, küçük 
Abdullah Emir’e sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz.
26335 sicil numaralı üyemiz Ruşen VİCDANLITAŞ ’ın kızı dünya evine girmiştir. Genç çiftleri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar 
dileriz.
19505 sicil numaralı üyemiz Memduh KEMERLİOĞLU‘nun oğlu dünya evine girmiştir. Genç çiftleri tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

ÜZÜLDÜKLERİMİZ…

30030 Sicil Numaralı Üyemiz ve Erzincan eski İl Temsilcimiz  Kazım BURAT vefat etmiştir. Merhuma Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
83681 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet AKOĞLU ̀ nu babası , 60230 Sicil Numaralı Üyemiz Osman AKOĞLU’nun  amcası vefat etmiştir. 
Merhuma Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
19779 Sicil Numaralı Üyemiz Hasan GÖNCÜLER `nin kızı vefat etmiştir. Merhumeye Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
31224 Sicil Numaralı Üyemiz  Nurettin BEKTAŞ ‘ın  annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
51607 Sicil Numaralı Üyemiz İlhan NEBİOĞLU`nun babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
43658 Sicil Numaralı Üyemiz Mahir KUZUCU ’nun annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
70433 Sicil Numaralı Üyemiz Ömer Onur ULUTÜRK’ün babası vefat etmiştir. Merhuma  Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
32232 Sicil Numaralı Üyemiz ve Yozgat Eski İl Temsilcimiz Yusuf MÖHÜR`ün babası vefat etmiştir. Merhuma  Allah’(CC)tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
20929 Sicil Numaralı Üyemiz Adem DURKAL’ın oğlu Volkan DURKAL vefat etmiştir. Merhuma kendisine ALLAH ‘(CC)tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
75073 Sicil Numaralı Üyemiz Nazire Burcu BEKLERİŞ  vefat etmiştir. Merhumeye Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
59555 Sicil Numaralı Üyemiz Bekir Sıtkı SUBAŞI`nın babası  vefat etmiştir. Merhuma Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
33173 Sicil Numaralı Üyemiz Peyami AYDIN ’nın  babası  vefat etmiştir. Merhuma Allah’(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
48534 Sicil Numaralı Üyemiz ve Şube Teknik Görevlimiz Nilgün TOHUMOĞLU’nun babası vefat etmiştir. Merhuma  Allah’(CC)tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.



25
http://kayseri.mmo.org.tr    0 850 495 06 66

YENİ ÜYELERİMİZ

Ayşe YILDIZ

İmran GÜMÜŞ

Müge ÖNER

Serkan YILDIRIM

Emrah ÖZTÜRK

Kübra AKAR

Mükremin Emre YÜKSEL

Serkan YÜKSEL

Ersin PINAR

Mehmet AKDİLEK

Necati CUMAOĞLU

Sibel USALAN

Esma KAYGISIZ

Mehmet GÖKTAŞ

Ömer Faruk ÖZYURT

Sıla BOYUNEĞMEZ

Fatma TURNA

Murat KIRCA

Ömer Faruk TOKGÖZ

Şükrü AYDOĞDU

Yavuz Selim HİRA Yener DİNÇMAN Yusuf AKDAMAR
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BASINDA ŞUBEMİZ
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BASINDA ŞUBEMİZ
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SAĞLIK

1.Şeker Hastalığı nasıl bir hastalıktır?

 Şeker hastalığı, pankreas dokusundan salgılanan 
insülin hormonunun yetersiz veya etkisiz olmasına bağlı 
kan şekerinin yükselmesidir. Kan şekerinin yüksekliği 
vücut damarlarının özelliklede küçük damarların yapısını 
bozarak tahribata neden olur. Tip 1 ve tip 2 diye 2 gruba 
ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet çoçukluk veya genç insanlarda 
görülürken tip 2 diyabet 40 yaşın üstündeki erişkinlerde 
görülür.

2. Şeker hastalığı gözü nasıl etkilemektedir?

 Şeker hastalığı kan damarlarını etkilediği 
için tüm vücudu tutabilen bir hastalıktır. Göz küçük 
kan damarlarından zengin bir organ olması nedeniyle 
göz sıklıkla tutulan bir organdır. Gözün arka tabakası 
olan retina dokusundaki damarlarda tahribat yaparak 
diyabetik retinopati oluşturabilir. Katarakt oluşumu 
bu hasta grubunda daha sık ve erken olmaktadır. Göz 
tansiyonu gelişimi şeker hastalarında daha sık olmakta ve 
tedaviye dirençde daha fazla olmaktadır.

3.Diyabetik retinopati nedir?

 Diyabetik retinopati şekere bağlı göz hastalıkları 
içinde en sık görüleni ve ülkemizde körlüğün 2. önemli 
nedenidir. Gözün arka bölümünde ışığa hassas bir doku 
olan retinadaki kan damarlarının harabiyeti neticesinde 
oluşur. Bunun sonucunda kanın sıvı kısmı damar dışına 
çıkabilir, ödem dediğimiz su toplanmasına neden olabilir 
veya retina yüzeyinde anormal yeni damarlar oluşarak 
göz içine kanamalar oluşabilir. Genelde iki gözde etkilenir. 
Hastalığın başlangıcında hastanın hiç şikayeti olmayabilir. 
Ancak ilk kez muayene edilen hastaların yarısında 
hafif veya ağır çeşitli evrelerde diyabetik retinopati 
görülmektedir. Bu oran hastalığın süresi ile artmaktadır. 
Bu sebeple hastaların erken dönemde yakalanması çok 
önemlidir. Zira erken dönemde yakalanan hastaların 

tedavisi mümkündür. Bu sebeple hastaların hiçbir şikayeti 
olmasa bile yılda 1 kez göz muayenesi olmalarında fayda 
vardır. 

4.Tedavide neler yapılmaktadır?

 Tedavide hastanın şikayeti olmadan doktora 
başvurması yani erken tanı çok önemlidir. Diyabetik 
retinopatinin hafif evresinde makula ödemi olmadığı 
sürece tedaviye gerek yoktur. Takip yeterlidir. İskeminin 
olduğu veya anormal kan damarlarının gelişmeye 
başladığı ileri evre şeker hastalarında lazer tedavisi 
uygulanmaktadır. Retinopati bulgularının başladığı 
görmenin henüz korunduğu erken evrede lazer ile 
tedavi edilen hastaların % 80 ninde körlüğü engellemek  
mümkündür. Lazer tedavisinde gözün üzerine yerleştirilen 
bir lens yardımı ile beslenmesi bozulmuş alanlar da 
yanıklar oluşturulur. Böylece bu alanlar yok edilerek 
anormal kan damarlarının oluşumu engellenir ve göz 
içi kanamalar önlenebilir. Bunun için çok sayıda lazer 
yapılması gerektiğinden bu işlem birden çok seanslara 
bölünerek yapılmaktadır.Bu işlem sırasında hasta bir 
parça ağrı duyabilir. Laser tedavisinin amacı hastanın 
görme seviyesini tanı konduğu andaki görme seviyesinde 
tutmaktır. Yinede lazer tedavisi tamamlandıktan sonra bir 
parça görme azlığı, veya renk görme ve karanlık görmede 
azalma olsa da daha ciddi görme kayıplarını önlediği için 
elzemdir. Unutmamak gerekir ki lazerin başarısı hastanın 
erken başvurusu ile doğru orantılıdır.

5-Son olarak şeker hastalığında görmemizi korumak için 
neler yapmalıyız?

 Şeker hastalığınız varsa hiçbir şikayetiniz olmasa 
bile en  az yılda bir kez göz dibi muayenesi olmalısınız. 
Erken tanı ve zamanında müdahale görmenizin 
korunmasında en önemli faktördür

 Kan şekerinin iyi kontrolü retinopatinin ortaya 
çıkışını ve hastalığın ilerleyişini durduracaktır. Bu yüzden 
hasta dahiliye doktorları ile yakın işbirliği içinde olmalıdır. 
Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi diğer hastalıklar 
şekerin ilerlemesini hızlandırmaktadır. Bunların 
tedaviside şekerin kontrolü için önem arzetmektedir.
 Ergenlik dönemi, gebelik, insülin tedavisine 
yeni geçildiği dönemlerde şekere bağlı göz bulgularında 
ilerleme olabilir, hastalar daha yakından takip 
edilmelidirler.

Op.Dr. Murat KÖKSAL

ŞEKER HASTALIĞI ve GÖZ

Göz Hastalıkları Uzmanı 
Özel Magnet Hastanesi Kayseri
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İŞ HUKUKU

 Sistemin adının bir önemi yok. Parlamenter veya başkanlık sisteminin niyet ve buna bağlı olarak hem 
uygulamada hem de teoride yapılacak düzenleme ve icraatlar ile son derece sakıncalı sistemler haline getirmek 
pek ala mümkündür. Bu yüzden aslında başkanlık sistemine yöneltilen eleştiriler veya bizim toplum ve devlet 
yapımıza uymayacağı yönündeki görüşlerin temelinde aslında son dönemde yaşanan güven sarsıcı uygulama ve 
düzenlemelerin yer aldığı yadsınamaz bir gerçektir. 

            Başkanlık veya parlamenter sistemin aslında sistem gereklerine uygun olarak düzenlemiş ve anayasal 
güvencelere alınmış, toplumsal düzeni sağlamış, gelenekselleştirilmiş halleri hem devlet yönetiminde hem de toplum 
düzeninin sağlanmasında fevkalade katkılar sağlayabilir. Buna rağmen niyet bozuklukları veya yaşanabilecek değişik 
durumlar karşısında yapılabilecek sisteme aykırı düzenleme veya yasal değişiklikler ortaya sürekli şikâyet edilen, 
güvenilirliği tartışılmalı ve değiştirilmek istenen sistemleri ortaya çıkar ki bu da toplumların demokrasi süreçlerinde 
fevkalade zaman ve enerji kayıplarına neden olabilir. 

 Bizde bu tür bir sistemsel değişiklik taleplerinin tartışmaları veya gündemi gelişi hiçbir zaman gerçekten 
altyapısı hazırlanmış, devlet yapısının etkin çalışmasına ve toplum düzenin daha sağlıklı bir yapı almasına yönelik 
talepler olmamış, tarafgirlikten uzak bir anlayış içerisinde hiçbir sistemin artı ve eksileri ortaya konarak tartışmalar 
yapılmamış ve halen de yapılmamaktadır. İşin ehli birkaç kişi haricinde yapılan tüm açıklama ve tartışmalar bu 
bağlamda katkı sağlamaktan ziyade olsun veya olmasının ötesine gidememiştir. 

 Mevcut sistemimizin özelliklerine ve uygulamasına kısaca bakarak işin biraz daha ilmi boyutuna geçmek 
gerekirse, şuan uygulanan hükümet sistemimiz parlamenter sistemdir. Dünyada uygulamasının mevcut olduğu 
ülkelerdeki örnekleri değişik açılardan farklılık arz etse de genel manada parlamenter sistem; yasama ve yürütme 
kuvvetlerinin yumuşak bir şekilde bir birinden ayrılması sonucu oluşan hükümet sistemidir, kuvvetlerin işbirliği 
esastır. Bu sitemde yürütme iki başlıdır ve bir tarafta bakanlar kurulu (hükümet) diğer tarafta devlet başkanı bulunur 
fakat devlet başkanı sorumsuzdur diğer taraftan hükümet yasamaya karşı sorumludur. Parlamenter sistemde bir 
kişi hem yürütmede hem de yasamda görev alabilir örneğin  bakanların ve başbakanın bizzati yasama faaliyetleri 
katılması gösterilebilinir fakat milletvekilli olmayan atama yoluyla bakan olan kişilerin oy hakkı yoktur kısacası 
hükümet yasama faaliyetlerine iştirak edebilir. Parlamenter sistemin uygulandığı başlıca ülkeler: İngiltere, Almanya, 
İtalya, Türkiye’dir…

 Ülkemize getirilmek istenen başkanlık sistemi ise (Türk tipikliği bir kenara konulacak) olursa; ilk olarak 1787 
anayasası ile Amerikalılar tarafından Philadelphia kurucu meclisinde İngiltere’deki sınırlı monarşiden esinlenilerek 
oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem tek başlı yürütme yetkisi ile başkana tam otorite veren, liberal sivil toplum 
yapısında kendine rahatça yer bulabilen bir sistemdir. Buna rağmen bazı demokratik geleneklerin tam olarak 
oluşmadığı ülkelerde başkanlık sisteminden tam olarak bir fayda sağlanamamaktadır. Filipinler ve Endonezya bu 
duruma örnek olarak verilebilir. Kısacası başkanlık sistemi halk tarafından seçilen bir kişinin yürütmenin tek organı 
olduğu bir sistemdir. Sistemin elbette ki artı ve eksileri olduğu gibi yapılacak anayasal düzenlemeler ise getirilecek 
tipikliklerle de istenilen şekilde dizayn edilebilir ki bu da başta ortaya koymaya çalıştığımız kaygının haklılığı sonucunu 
doğurabilir.   

 Neticeten ister parlamenter sistem ister başkanlık sistemi olsun isterseniz daha başka yönetim biçimini 
bu ülkeye getirmeye çalışın, amaç ve niyet toplum düzeni ve devletin daha etkin çalışmasını sağlamak olmadığı 
müddetçe sadece kurum ve yapıların isimleri değişmiş olur. Belirtilen amaç ve niyetten ziyade getirilmek istenen 
sistem değişikliğinin temelinde engel görülen bir takım yapıların değiştirilmesi olduğu da açıktır ve tüm tartışmalarda 
bu kaygıdan, amaç ve niyet bozukluğundan kaynaklanmaktadır….

Av. Yusuf DALMAZ

Başkanlık Sistemi Mi, 
Parlamenter Sistem Mi?...
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KİŞİSEL GELİŞİM

 Günümüz ekonomisinin daha da zorlaştırdığı 
rekabet koşullarında şirketler, yaratıcı oldukları ölçüde 
birbirlerine üstünlük sağlayabiliyorlar. Bu anlamda daha 
etkin bir organizasyon için çalışanlara yapılan yatırımlar ön 
plana çıkıyor 

 Rekabet gücünü arttırmak isteyen her 
organizasyon sıradan çalışanından alışılmışın dışında 
yüksek performans elde etmek zorunda. Özellikle 
çalışanları motive etmede ilk akla gelen çözümlerden 
“maaş arttırımı” ve “primler”in iyice kısıldığı günümüzde 
organizasyonlar yeni strateji arayışlarına giriyorlar. 
Şirketler bu manada çalışanlarından daha etkin verimlilik 
yakalayabilmek için yaratıcı çözümler geliştirmeye ihtiyaç 
duyuyorlar. Artık yöneticiler çalışanlarını motive etmek 
için pozisyonlarının yarattığı gücü kullanmak yerine, onları 
etkileyecek fikirler geliştirmek zorundalar.
Çalışanların yaratıcı olması gerekliliğinin ön plana çıktığı 
günümüzde tehdit ve gözdağı vererek iş yaptırma tabiki 
düşünülemez. İş dünyası ve dolayısıyla çalışanlar 10 yıl 
öncesine göre çok daha değişik bir yapıya sahip. Dolayısıyla 
eskinin geleneksel, terfi, prim verme ve işten çıkarma ile 
tehdit etme gibi motivasyon metodları iş yaşamında artık 
pek de etkili değil. Çalışanlar üzerinde korku yaratarak iş 
yapmalarını sağlamanın verimliliği ve yaratıcılığı öldürdüğü 
bir gerçek. Aynı noktada maaş arttırımı ve terfi ile de 
çalışandan en iyi verimi yakalamak ve gelecekte firmaya 
bağlı kalmasını sağlamak mümkün olamayabiliyor. İşte bu 
noktada yöneticilerin çalışanlarından haftanın her günü en 
iyi verimi alabilmek için ne gibi yeni motivasyon teknikleri 
kullanmaları gerektiği sorunu ortaya çıkıyor. 
Gayretli çalışan eleman yaratmak
Her şeyden önce yöneticilerin başta organizasyon 
içerisinde kendilerini analiz etmesi gerekiyor. Acaba şirketin 
içerisindeki yöneticiler çalışanların hatalarını yakalamak 
için mi çaba sarfediyor? Organizasyon içerisindeki kültür 
övgü yerine eleştiriye mi dayanıyor? Eğer böyle ise hiç 
bir zaman bu şekildeki bir organizasyonun çalışanlardan 
yüksek verimlilik beklenemez. Bu durumda çalışanlar 
sadece kendilerine verilen işi yapmaktan öteye geçemezler. 
Otoriter ve zorlayıcı yönetici tipi günümüzde çalışanlarının 
davranışlarını şekillendirme konusunda başarılı olamıyor. 
Başarılı yöneticiler ise çalışanlarını zorlamak yerine 
etkileyen ve destekleyici çalışma ortamları yaratanlar 
arasından çıkıyor. Bu tip yöneticiler başta organizasyondaki 
gücün kendileriyle başladığına inanıyorlar. Yani yönetici, 
çalışanlar için örnek teşkil ettiğinin bilinciyle hareket 
ediyor. Ayrıca ne istediklerini direkt söyleyerek, kesin ve net 

biçimde ortaya koyuyorlar. Çalışan ve yönetici arasındaki 
ilişkinin güven üzerine kurulduğu bildik tüm işletme 
yönetimi kitapları arasında yer alır. Fakat gerçekten de 
güven olmadan çalışanları motive etmek mümkün değildir. 
Enerjik çalışma ortamı
Çalışan ve yönetici arasındaki birebir ilişki etkin bir 
verimlilik için en gerekli unsurlardan biri olarak ortaya 
çıksa da, yöneticinin çalışanları yönlendirmek için daima 
yanlarında olması mümkün değil. Bu sorunun çözümü 
ve işlerin yönetici olmadan da yürüyebilmesini sağlamak 
için enerjik bir çalışma ortamı yaratmak gerekiyor. Böyle 
bir ortam için ise başta çalışanların kendilerini güvende 
hissetmeleri gerekiyor. Bir organizasyonun çalışanlar için 
rahat bir ortam yaratma konusunda başarılı olup olmadığı 
tek bir soruyla ortaya çıkabilir. Acaba çalışanlar yöneticiye 
kötü bir haberi iyi haberi verdiği kadar rahat bir ortamda 
ulaştırabiliyor mu? Eğer bu soruya verilen cevap hayır ise 
bu noktada o organizasyonun başarılı olamadığı ortaya 
çıkıyor. Burada unutulmaması gereken bir nokta daha var. 
Herkes hata yapabilir. Çünkü işler hata yaparak öğrenilir. 
İletişim kanallarını açın
Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde organizasyonlar 
içerisindeki iletişimin hızlı sağlanması büyük önem 
kazanıyor. Bilginin hızlı ve etkin bir biçimde organizasyon 
içerisinde iletilebilmesi şirketi rakipleri karşısında daha 
avantajlı hale getiriyor. Çalışanların açık ve samimi bir 
şekilde iletişim kurabilmeleri organizasyonun başarılı 
işleyebilmesi için kritik bir öneme sahip. Çalışanlar ve 
yöneticiler arasındaki iletişimin önündeki engelleri 
kaldırmak, onları konuşma ve öneriler sunabilme yönünde 
cesaretlendirmek organizasyon için yarar sağlıyor.
En değerli yatırım çalışana yapılan yatırımdır
Çalışanların gereksinimleri karşılanarak, aslında 
organizasyonun ihtiyaçları giderilir. Eğitim ve destek 
olanakları yaratmadan çalışanlardan becerilerini 
arttırmaları beklenemez. Bu önerileri dikkate alarak 
işletmenin etkinliğini, verimliliğini ve çalışanların 
organizasyona bağımlılığını arttırmak mümkün olabilir. 
Bu yönde başarılı örnekler sunmak da mümkün. Ünlü 
fast food zinciri Pizza Hut’ın Başkanı şirket içerisindeki 
gereksiz kağıt işlemlerini kaldırmak ve çalışma ortamını 
geliştirme konusunda çalışanlarının önerilerini dikkate 
alarak satışlarda yüzde 40’lık bir artış sağladı. Sonuçlar 
ortada; çalışanları organizasyon içinde daha etkin kılmak 
için uygulanan tüm faaliyetler gerçekte şirkete yapılan 
yatırım anlamına geliyor. 

Çalışanlarınızı CANLANDIRIN 
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 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz 
tarafından hazırlanan “Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye 
Enerji Görünümü: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık 
Çıkmazında” başlıklı araştırma raporunun özeti, aşağıda 
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 Rapor, AKP iktidarının enerji politikalarını, enerjide 
büyüyen sorunları, mevcut yatırımların niteliğini 
irdelemekte, ayrıca “Türkiye‘nin nükleer enerji 
santrallerine ihtiyacı var mı?” sorusuna yanıt vermekte 
ve bir dizi öneriyi kapsamaktadır.

SERBESTLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRMELERİN YOL AÇTIĞI 
PAHALILIK VE DIŞA BAĞIMLILIK ANA SORUN

Türkiye‘nin enerjide dışa bağımlılığı devam etmektedir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (ETKB) açıkladığı 
2013 birincil enerji verilerine göre ithal kaynakların 
oranı 2012‘de yüzde 71,5 iken 2013‘de yüzde 73,5‘a 
yükselmiştir. 2013‘te yerli kaynakların birincil enerji 
tüketimindeki payı ise yüzde 26,5 olmuştur. Önümüzdeki 
yıllarda bu oranın artmak bir yana daha da düşmesi söz 
konusudur. 2014 yılında enerji hammaddeleri ithalatın 
54,9 milyar dolar ödenmiştir. Tükettiği enerjinin yaklaşık 
dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türkiye, enerjide dışa 
bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer 
almaktadır.

2013 yılı net ithalat rakamları dikkate alındığında 
Türkiye; doğal gaz ithalatında dünya beşincisi; petrol 
ithalatında dünya on üçüncüsü; kömür ithalatında dünya 
sekizincisi; petrol koku ithalatında dünya dördüncüsü; 
son toplamda ise dünya “net enerji ithalatı” liginde on 
birinci sıradadır.

ENERJİ YATIRIMLARI ÇOK AMA GERÇEKLEŞMELER 
DÜŞÜK DÜZEYDE

EPDK‘dan lisans alan 50.705,25 MW kurulu güçte 
yatırımlar içinde Temmuz 2014 itibarıyla, yatırım 
gerçekleşme oranı yüzde 35‘in üzerinde olan santral 
yatırımlarının toplam santraller içinde payı yalnızca 
yüzde 18,73‘tür. Gerçekleşme oranı yüzde 10‘un altında 
olan santrallerin payı ise yüzde 43,41‘dir. Projelerin 
beşte biri, yüzde 19,56‘sı, yatırımların gerçekleşme 
düzeyi hakkında EPDK‘ya bilgi vermemektedir. Bilgi 
vermeyenlerle birlikte, lisans alan enerji santral 

yatırımlarının, üçte ikisine yakın kısmının (yüzde 
62,97), henüz yatırıma başlamadığı söylenebilir. Bu 
oran, tüm lisanslı santral yatırımları içinde sırasıyla 
en büyük paya sahip doğal gaz santrallerinde yüzde 
66,6, HES‘lerde yüzde 60,3, ithal kömürde yüzde 74,9, 
RES‘lerde yüzde 71,9 düzeyindedir. Bu veriler, verilen 
lisansların çokluğuyla övünen yöneticilerin övünmeyi 
bırakıp, bu kadar çok projeye ihtiyaç olup olmadığı 
ve gerçekleşmelerin neden bu denli düşük düzeyde 
olduğu üzerinde düşünmeleri gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Sağlıklı bir planlama yapabilmek için, 
yatırıma başlamamış, ÇED uygun belgesi alamamış, 
toplumsal maliyetleri faydalarından daha fazla olan ve 
bölge halkının istemediği projelerin iptali sağlanmalıdır.

ÖZEL TEKELLERE DESTEK

Elektrik üretimi, toptan satışı ve dağıtımında, rekabet 
getirileceği gerekçesiyle kamu varlığı özelleştirmeler 
eliyle yok edilirken, dağıtımda tek bir özel sektör şirketler 
grubunun, sektörün yüzde 30‘unu kontrol altında 
tutabilmesi, rekabet hukukuna uygun görülebilmektedir. 
Sektöre egemen olan bazı şirket ve gruplar, dağıtım 
sektöründe pazar paylarının yüzde 30 olduğunu, toptan 
satış faaliyetlerinde hızla büyüdüklerini ve üretimdeki 
paylarının hızla büyüdüğünü övünçle ifade etmektedir.

Belli başlı birkaç grup ve gruba bağlı farklı şirketler 
eliyle, sadece elektrik dağıtımında değil, üretimi ve 
tedariki alanlarında da faaliyet göstererek; yatay 
ve dikey bütünleşme ile hakimiyet tesis etmeyi 
amaçlamaktadır. Kamu tekeli, yerini, hızla az sayıda 
özel tekele bırakmaktadır. Halen iki grubun elektrik 
dağıtımındaki payı yarıyı aşmıştır. Ulus ötesi enerji 
şirketlerinin birçoğu Türkiye‘de faaliyete başlamış olup, 
faal özel sektör şirketleriyle birleşmeler, devralmalar 
da gündemdedir. Bu beklenti, başta EPDK olmak 
üzere, sektör yetkililerince de, “enerji sektöründe 
konsolidasyon olacak” denerek dile getirilmektedir.

Serbestleştirme ve özelleştirmeler sonrasında tarife 
düzenlemeleri ve kayıp kaçak oranlarında yapılan 
değişiklikler ile, dağıtım şirketlerinin yeni sahiplerinin 
kazançlarını artırmalarına olanak sağlanmıştır. Halen 
TBMM gündeminde olan ve kayıp-kaçaklarla ilgili 
yeni düzenleme ile özel şirketlerin kazançları ilave bir 
güvence altına alınmak istenmektedir.

OCAK 2015 İTİBARIYLA TÜRKİYE‘NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ: ENERJİ 
POLİTİKALARI ARTAN BAĞIMLILIK ÇIKMAZINDA

TMMOB’DEN HABERLER
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STRATEJİK HAYALLER

ETKB 2015-2019 Stratejik Planı, elektrik üretiminde 
gerçekleşmesi çok zor hedefler koyarken; Kalkınma 
Bakanlığı‘nca Kasım 2014‘te yayımlanan “Yerli Kaynaklara 
Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı “ile çelişkili ve 
uyumsuz hedefler öngörüyor.

HES‘LERDE ABARTILI HEDEFLER

Strateji Belgesi ise, 2015-2019 döneminde kurulu güçte 
yüzde 36 oranında, 8.514 MW‘lik bir artış öngörüyor. 
Strateji Belgesinin HES‘ler için öngördüğü kurulu güç 
artışının gerçekleşmesi için, Temmuz 2014 itibarıyla, 
EPDK‘dan lisans alan ve toplam 14.008,45 MW kurulu 
güçte olan yatırım aşamasındaki tüm HES projelerinin 
yüzde 60,88‘inin, önümüzdeki beş yıl içinde sonuçlanması 
gerekiyor.

KÖMÜRDE DE GERÇEKLEŞMESİ İMKÂNSIZ HEDEFLER

Strateji Belgesi ise, yerli kömüre dayalı elektrik 
üretiminde beş yılda yüzde 83 bir artış hedefi koyuyor. 
Temmuz 2014 itibariyle EPDK‘dan lisans alan ve toplam 
4.892,14. MW kurulu güçte olan yatırım aşamasındaki 
tüm yerli kömüre (linyit, taş kömürü, asfaltit) dayalı 
elektrik üretim projelerinin devreye gireceği öngörülüyor. 
Bu çok zor. 2013‘te 32.4 milyar kWh olan kömüre dayalı 
elektrik üretimini 60 milyar kWh‘a ulaştırmak, izlenen 
politikalarla mümkün değildir.

RES HEDEFLERİ DE SORUNLU

RES‘lerde 2014 sonunda 3 629,70 MW olan kurulu 
gücü, Strateji Belgesinde belirtilen 10.000 MW hedefine 
ulaştırmak için, 2015-2019 arasında her yıl 1.274 MW 
kapasiteyi devreye almak gerekecektir. Başka bir deyişle, 
önümüzdeki beş yılın her günü ortalama 3-4 MW güçte 
rüzgar türbinini üretime başlatmak zorunluluğu söz 
konusudur. Temmuz 2014 itibariyle lisans alan tüm 
RES‘lerin kurulu gücünün 7.445,05 MW olduğu göz 
önüne alındığında, bu projelerin yüzde 87‘sinin beş yıl 
içinde sonuçlanmasını öngörmek, imkansız olmasa da 
gerçekleşmesi çok güç bir hedeftir.

GÜNEŞ BİZE UZAK

Yapılan çalışmalara göre ülkemizde 11.000 km² alana 
tesis edilecek GES‘ler ile 363 TWH elektrik üretmek, 
çatı uygulamalarıyla bu rakamı 400 TWH‘a çıkarmak 
mümkündür. Böyle büyük kapasitede potansiyel 
değerlendirmeyi beklerken, 2015‘te izin verilecek GES 
projelerinin toplamı 600 MW, yeni başvurular için tarih 

ise 2015 baharıdır. 2019 hedefi ise 3 000 MW ile sınırlı 
tutulmuştur. Bu tablo, iktidarın güneş enerjisine ne denli 
uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

 ÖNERİLER

Raporda mevcut durumdan çıkış için “planlama, 
yeniden” önerisi dile getirilmekte ve bu kapsamda bir 
dizi öneri sunulmaktadır. Önerilerin bazıları aşağıda 
özetlenerek aktarılmaktadır.

* Enerji politikaları yurttaşların ucuz enerjiye kolaylıkla 
erişebilmesini sağlayıcı olmalıdır.

* Kaynak, üretim ve dağıtıma ilişkin bütüncül kaynak 
planlaması yapılmalı, planlamada ulusal ve kamusal 
çıkarların korunması, toplumsal yararın artırılması esas 
olmalıdır.

* Elektrik, doğalgaz, kömür, petrol, su, rüzgar, güneş 
vb. tüm enerji kaynaklarının üretim ve tüketim 
planlaması için ilgili toplum kesimlerinin görüşlerini 
ifade edebileceği bir “ulusal enerji platformu” ve “ulusal 
enerji strateji merkezi” oluşturulmalıdır.

* Kamu, elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin 
inşası ve işletilmesi sırasında genel olarak kamu 
yararının, hidrolik kaynakların, ekosistemin ve mülkiyet 
haklarının kollanması için gerekli tedbirleri almalı, 
bu tür tesislerin topluma faydasının azami düzeyde, 
maliyetinin de asgari düzeyde olmasını hedeflemelidir. 
ETKB ve EPDK, lisans/ruhsat/izin verecekleri tesislerin 
topluma faydalarının maliyetlerinden çok olduğundan 
emin olmalıdır.

* Kamu, bu izin, ruhsat ve lisansları özel sermayeli 
kuruluşlara verirken, yalnızca ülkenin enerji ihtiyacının 
karşılanmasını dikkate almaktadır. Bu kabul edilemez. 
İlgili kurumların, bu tür ayrıcalıkları birilerine verirken 
toplum yararını da gözetmesi sağlanmalıdır.

* Bu tür işlem ve düzenlemelerde fayda maliyet 
analizi ve etki analizi çalışmaları yapılmalıdır. Daha 
açık bir ifadeyle, ilgili kamu otoriteleri, projeleri tüm 
yönleri ile analiz etmelidir. Başvuran her projeye lisans 
verilmemelidir. Doğal ve toplumsal çevreye etkisi kabul 
edilebilir sınırlarda olan, teknik, finansal ve kurumsal 
açılardan yapılabilir projelerden, ülke ekonomisine 
faydası maliyetinden daha fazla olan projelere lisans 
verilmeli, verilen lisanslar da, bu ölçütlere göre 
denetlenmelidir.
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* Çevreye  verilen zararları önlemek için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği “Çevresel ve Toplumsal 
Etki Değerlendirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmeli; 
yatırımlar yörede yaşayan halkın hak ve çıkarlarını 
koruyucu ölçütler gözeterek yapılmalı; Gerze‘de termik 
santral, Sinop ve Akkuyu‘da nükleer santral, Doğu 
Karadeniz‘de, Dersim‘de, Alakır‘da, Göksu‘da; Türkiye‘nin 
dört bir yanındaki birçok HES projesi gibi halkın istemediği 
tüm projeler iptal edilmelidir.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCISI ÜYELERİMİZE...

30.03.2015 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, SGK 
ile imzalanan protokol gereği her yıl için belirlenen MMŞP 
asgari ücretinin yaygınlaştırılması konusunda duyarlılığın 
artırılması için 30 Mart 2015 tarihinde bir mesaj yayımladı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCISI ÜYELERİMİZE,

Sevgili Üyemiz,

Bildiğiniz gibi; TMMOB, SGK ile yaptığı protokolün 
ardından mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari 
ücretini belirlemeye başladı. İlk olarak 2013 yılında hayata 
geçirilen asgari ücret her yılın Aralık ayında yeniden tespit 
ediliyor. 2015 yılı için asgari ücret brüt 3000 TL olarak 
belirlendi.

Asgari ücret ne demek?

Asgari ücret; ücretli mühendislerin belirlenen ücretin 
altında çalıştırılmalarını önleyecek bir haktır.  Asgari 
ücret, düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini 
engelleyebilecek bir sınır çizmektedir. 

2015 yılı Ocak ayı itibari ile geçerli olan bu ücretin altında 
çalışmalarının önüne geçmek için süreç nasıl işleyecek?

Elbette ki çalışma yaşamındaki her hak gibi, belirlenen 
asgari ücretin, ücretli mühendislerin, üyelerimizin çalışma 
yaşamındaki gerçek alt sınır ücreti olabilmesi ancak bir 
mücadele süreciyle gerçekleşecektir. Bu mücadelede 
odalarımızın ve üyelerimizin üzerine düşen görevler 
büyük önem taşımaktadır.

Gelinen bu aşamada sürecin iki yönünden bahsedebiliriz: 
SGK ile odamız ve üyelerimiz.

SGK ne yapacak?

TMMOB’nin SGK ile yaptığı protokol gereği SGK, prim 
bedelleri üzerinden denetime başlayacak. SGK’nın 
meslek kodlarını dikkate alarak yapacağı denetimde brüt 
3000 TL’nin altında belirlenen bildirimler sorgulanacak 
ve asgari ücret bilgisi iletilerek gereğinin yapılması 
sağlanacak.

Üyesi olduğunuz odanız ne yapacak?

Odalarımız asgari ücretin hayata geçmesi için 
çalışmalarına başlamıştır. Başta, insanca yaşam 
ücreti olarak tariflediğimiz asgari ücret çalışmasının 
duyurusunu yaygınlaştırmakta ve bu doğrultuda 
ücretli çalışan tüm üyelerimize ulaşarak bilgilendirme 
yapılmaktadır.

Ücretli üyelerimizin bilgilerini SGK’ya iletilerek, 
denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan 
tüm üyelerimizi içine alacak biçimde genişletilmesini 
sağlayacağız. Ayrıca odalarımız 3000 TL’nin altında yatan 
prim tespitlerini SGK’ya iletecek ve gereğinin yapılmasını 
talep edecektir. Eksik bildirimlerin muhatabı olan 
işyerlerine odalarımızca uyarı yazısı gönderilip süreç 
takip edilecektir.

Sizler ne yapabilirsiniz/ne yapmalısınız?

Odanız ile irtibata geçmeniz ve  asgari ücret 
çalışmasını birlikte sürdürmeniz insanca yaşayacak 
ücret mücadelesinin ilerlemesi için önemli bir adımı 
oluşturuyor.

Sevgili Üyemiz,

Çalışma yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini 
yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı 
başlattığımız asgari ücret çalışmasının güvenceli bir 
çalışma yaşamı için önemli bir basamak olduğunu 
düşünüyoruz. Sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz 
çalışmalarda kısa vadede olumlu sonuçlar alacağımıza 
inanıyoruz.  

Düşük ücretle çalışmaya ve eksik SGK bildirimlerine karşı 
birlikte mücadele edelim. Haklarımıza sahip çıkalım.
    Mehmet Soğancı
       TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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2015 YILI SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

25.03.2015 

2015 Yılı Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı, 
24 Mart 2015 tarihinde yapıldı. Toplantıya,TMMOB’yi 
temsilen Yürütme Kurulu üyesi Mehmet TORUN katıldı.

Toplantıda Mehmet TORUN tarafından bir konuşma 
yapılarak TMMOB’nin görüşleri aktarıldı.

Mehmet TORUN’un konuşması şöyle: 

Sosyal güvenlik hizmetleri, sosyal devletlerin asli 
görevidir. Ancak, ülkemizde neoliberal politikaların 
uygulanması sonucu tüm alanlar olduğu gibi bu alan da 
piyasanın hizmetine sunulmuş ve devletin asli görevleri 
piyasalaştırılmıştır. AKP hükümetinin “eşitlik” adı altında 
sunduğu bu yapılanmanın ardından geçen 12 yıl içinde 
söz konusu eşitliğin sosyal devlet ilkesine uygunluk 
temelinde daha üst norm ve standartta eşitlemeyi 
değil, tüm çalışanları “en az”da eşitleyen bir uygulama 
olduğu herkes tarafından açıkça görülmüştür. Bu yanlış 
uygulamalar, 470.000 mühendis, mimar ve sehir plancı 
üyemizi de olumsuz etkilemektedir.

Bilindiği gibi, Türkiye’de finansmanı ve fikri altyapısı 
Dünya Bankası ve IMF’ye ait olan Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi, 2003 yılında AKP hükümeti tarafından resmi 
olarak başlatılmıştır.

Temeli özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayanan ve 
AKP hükümetinin iktidara geliş tarihi ile başlayan bu 
proje, 12 Eylül karanlığında yaklaşık 35 yıldır devam 
eden neoliberal düzeninin sağlık hizmetleri üzerindeki 
bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk için 
“yıkım”, sermaye çevresi için “reform” anlamına gelen bu 
dönüşüm süreci, sağlık alanındaki yatırımların kısılması, 
sağlık hizmetinin özelleştirilmesi, hastanelerin işletme 
mantığına göre çalıştırılması ve istihdam biçiminin de 
kuralsız, esnek, güvencesiz ve düşük ücretli yapıya uygun 
hale getirilmesine dayanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Sisteminde dönüşüm başlatılırken, 
Dünya Bankası raporları referans gösterilerek nüfusun 
yaşlanması sonucu sistemin tüm nüfusu koruyucu 
bir özellikten yoksun kaldığı ve sosyal güvenlik 
kurumlarının finansman açıklarının ekonom üzerindeki 
olumsuz etkisi gerekçe gösterilmişti. Oysaki Türkiye, 
dünya geneline kıyasla genç bir nüfusa sahip olmakla 
beraber işgücüne katılım oranı düşük, işsizliğin ve eksik 
istihdamın boyutlarının çok yüksek olduğu bir ülkedir. 

Yanlış tespitlere dayanan hükümetin gerekçelendirmesi 
sonucu geçen 12 yılda uygulamanın getirdiği sonuçlara 
bakacak olursak, çalışma çağındaki nüfusun istihdama 
katılamadığı, sağlık ve eğitim sorunlarının aşılması bir 
yana çığ gibi büyüdüğü görülmektedir. Dolayısı ile geçen 
süre zarfında, sosyal güvenliğe en çok ihtiyacı olan, gelir 
düzeyi görece düşük kesimlerin zorunlu sosyal güvenlik 
kapsamı dışına itildiği açıkça gözlenmektedir.

Şüphesiz gerçek amacının sistemin maliyetinin halka 
yüklenmesi olan Sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüme 
bir gerekçe de sosyal sigortalar ve genel sağlık 
harcamalarının bütçeye sözde yük getirdiği şeklindeydi. 
Ne var ki geçen 12 yıla dönüp baktığımızda, finansman 
açıklarının giderek arttığı izlenmektedir. AKP hükümeti 
sağlık harcamalarındaki artışı bir başarı öyküsü olarak 
kamuoyuna sunarken, bu harcamaların en büyük 
kalemlerinin ilaç şirketlerine, özel hastanelere, taşeron 
şirketlere yönelik yapıldığı ortadadır. Buralara aktarılan 
kaynak ihtiyacının yüklü faturası da yoksullara ve giderek 
yoksullaşan emekçilere çıkartılmakta, halk tarafından 
toplanan kaynaklar halka dönmemektedir.

 Özel sermaye birikimine sunulan kaynaklar ilaç 
endüstrisi ve özel hastanelerin kullanımına sunularak 
sağlık harcamalarını suni bir artışa itmekte fakat sağlığı 
tümüyle bir sosyal hak kullanımının dışına çıkarmaktadır. 
Koruyucu sağlık hizmetlerine ve halk sağlığına yönelik 
politikaların rafa kaldırıldığı “sağlıkta dönüşüm” 
sürecinde, sağlık harcamalarındaki artış, daha maliyetli 
olan tedavi edici sağlık hizmetlerine aktarılmakta, 
topluma dokunmayan bir “sağlık teknolojileri çöplüğü” 
yaratılmaktadır.

 5502 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
adı altında çatılar birleştirilirken, IMF ve DB direktifleri 
ve sermayenin ihtiyaçları gözetilmiş, kazanılmış haklar 
bir bir gasp edilmiştir. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 
adı altında IMF talimatıyla yapılandırılan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun, emekçilerin haklarını koruyup, 
çıkarlarını gözeten bir kurum olarak işlev görmediği, 
hükümetin tüm talimatlarını yerine getiren bir işleyişe 
sahip olduğu daha kuruluş yıllarından itibaren bellidir. 
Günümüze kadar uzanan süreçte milyonlarca vatandaş 
hâlâ sağlık güvencesinden mahrum, sosyal güvenlik 
sistemi altında sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen 
vatandaş ise yüklü faturalarla karşı karşıyadır. Alınan 
yüksek katkı payları ve özel hastanelere giden hastalara 
“ilave ücretlerin” dayatılması, parasız ve eşit bir sağlık 
hizmeti anlayışının AKP hükümetinin politikalarında yer 
almadığının kanıtıdır.
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 Sosyal güvenlik sistemi, bireylerin sosyal risklerle 
karşılaşmaları halinde ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin 
kamusal bir hizmetle giderilmesidir. Bu sistem, düşük 
gelir gruplarının ihtiyaçlarını yüksek gelir grubundan 
sağlanan kaynaklarla karşılanmasını esas almalıdır. 
Ülkemizde yaşanan gelir adaletsizliğinin boyutları 
düşünüldüğünde, devletin sosyal devlet ilkesi ile “insan 
onuruna yakışır” bir hayatı sağlamasında önemli bir rolü 
olduğu unutulmamalıdır. Fakat yeni yapılanmadan sonra 
görülmektedir ki, sosyal güvenlik sisteminin sorunları 
daha da büyümüş ve çözüm piyasacı anlayışa terk 
edilmiştir.

Sosyal güvenlik sisteminde yapılmak istenen 
değişikliklerin bir diğer önemli hedefi de emekli maaşı 
bağlama oranlarının kademeli olarak düşürülmesidir. 
Daha önce SSK ve Bağ-Kur emeklileri çalışırken aldıkları 
maaşın % 65’ini almakta, Emekli Sandığı’na bağlı 
emekliler de % 75’ini almakta iken, reform adı altında 
düzenlemeler ile bu oran tüm emekliler için daha da 
düşürülmüştür.

 Ayrıca 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 
emeklilik yaşı kadınlar için 58 erkekler için 60 olmasına 
karşın AKP hükümeti, 2008 yılında yürürlüğe giren 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
kanunu ve 2035’ten itibaren kademeli artış ile birlikte 
2048 yılında hem kadın hem de erkeklerin emeklilik 
yaşını 65’e çekmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in “Avrupa’da yok, hatta Afrika’da bile yok” 
dediği emeklilik yaşı, Türkiye’de mezarda emekliliğe 
doğru yönelmiştir. Fakat ne var ki, bu açıklamaları 
yapanlar, diğer ülkeleri referans gösterenler o 
ülkelerdeki çalışma saatlerinden,yaşam kalitesinden, 
ortalama yaşam süresinden ve kişi başına düşen yıllık 
gelirden bahsetmemektedir. Kamu emeklilik sisteminin 
işlevsizleştirilmesi ile yeni özel emeklilik sistemlerinin 
kurulması, kamusal emeklilik fonlarının bireysel emeklilik 
şirketleri aracılığıyla mali piyasalara devredilmesi, Dünya 
Bankası taleplerinin arasında olduğunu bilmekteyiz. 
Maaşlarda ve emeklilik yaşında yapılan tüm düzenlemeler 
ile birlikte, sistemin kaynaklarını topyekün küresel 
sermayeye sunulması da bu dönüşümün sonuçlarından 
biri olmaktadır.

 Sağlıkta dönüşüm süreci ile hedeflenen yeni 
istihdam yapısına uyum, AKP hükümetinin Ulusal 
İstihdam Stratejisi ile tüm alanlara yönelik hedeflediği 
ucuz işgücü ordusuna paralel, kuralsız, güvencesiz, 
esnek istihdam biçimine dayanmaktadır. Tüm bu 
özellikleri taşıyan taşeron işçi çalıştırma, yasal mevzuat 
değişikliği ile sağlık alanında da yaygın bir hale getirilmiş, 
üniversite hastaneleri hariç, sağlık sektöründe kuralsızlık, 

güvencesizlik ve esnekliğin yanında asgari ücrete 
dayanan bu işçilerin sayısı birkaç yüz bine yükselmiştir.

 Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından 
hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü 
hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece 
olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile 
ortadadır.

 Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde 
dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin 
iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 
yılında günde ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekte iken, 
bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne olmuştur da 
bu ölümler katlanarak artmıştır? Yatırımlar mı artmıştır 
bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca 
talan, yağma ve işçi ölümleridir.

 Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal 
ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, 
esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; 
özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın 
yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden 
yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal 
düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca 
nedenidir.

 Dün basına da yansıyan haberde, İzmit 
körfezindeki köprü çalışmalarında halat kopmuştur. 
Yaşanan olayda ölüm ve yaralanma olmamıştır. Buna 
rağmen köprü inşaatında çalışan Japon mühendis, 
olayda sorumluluğunun olduğu gerekçesiyle intihar 
etmiş canına kıymıştır. Olayın insani boyutu ve sonucu 
tartışılabilir ancak o toplumun ve kişinin iş ahlakı anlayışı 
sonucu bu olay yaşanmıştır.

Ülkemizde her yıl ortalama 1800 işçi yaşanan iş cinayetleri 
sonucu yaşamını yitirmektedir. Daha yakın zamanda 
Soma’da 301 işçi, Ermenek’te 18 işçi yaşamını yitirmiş 
fakat hiçbir yetkili istifa etmeyi dahi düşünmemiştir. Bu 
konuyu da kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.

Sonuç olarak; emekçilerin özyönetimine bırakılan, 
emekçilerin birikimi ve emeği üzerinde hükümetlerin, 
sermayenin rant sağlayamadığı bir sosyal güvenlik 
sistemi ve kurumunun oluşturulması talebimizi bir kez 
daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Mehmet TORUN

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
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MİZAH

Boş konuşmayın!

Einstein’den bir gün, hayatta başarılı olmayı, 
matematiksel bir ifade ile anlatmasını istediler.
Bu büyük fizik bilgini cevaben dedi ki:
Eğer (a) hayatta başarılı a olmayı gösterirse, formül 
şöyledir: a = x + y + z.
Bu formülde (x) çalışmayı, (y)  de dinlenmeyi gösterir.
“Peki, (z) neyi gösterir?” diye sordular. Einstein cevap 
verdi:
— (z) de, çenenizi tutmayı… Gün içinde yaptığımız 
konuşmaları bir düşünelim, lüzumsuz konuşmaları, işler 
için harcadığımız zamanı bir şeyler öğrenmek için 
harcarsak neler başarabiliriz?
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