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Kitap Adı: Hastane
İklimlendirme Tesisatı Tasarım
ve Denetim Esasları
Yayın No: MMO/481/2
Sayfa Sayısı: 142
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
Yayın Yeri: İstanbul

İlk baskısı 2008’de yapılmış olan
“Hastane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabı,
farklı disiplinlerin bir araya gelerek ekip anlayışı sağlık hizmetinin
sunulduğu hastanelerde birçok
disiplinin emeği ve katkısı ile güncellenmiştir.
Kitap içeriği ve kapsamı ile ülkemizde mevzuatta yer almayan ve
eksikliği hissedilen tasarım, steril
alan planlama, klima ve havalandırma, seçilecek cihaz ve ekipman,
test ve işletme konularında kriterler sunarak ülkemizde hastanelerde hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı olan sağlık ve
güvenlik risklerini en aza indirme

noktasında rehber olacak niteliktedir.
Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözülmesi yönünde politika
belirleyiciler ve yöneticiler için yol
gösterici olacağına, konuyla ilgili
bireysel ve kurumsal farkındalığı
artıracağına, meslek örgütlerimiz
arasındaki işbirliğini geliştireceğine inanıyoruz. Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi
amacına hizmet eden “Hastane
İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve
Denetim Esasları” kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese
teşekkürler.
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MİEM

Nisan ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Eğitim Tarih Aralığı

Asansör Avan Proje Hazırlama

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Verildiği
Şube

Sınav Tarihi

5-6 Nisan 2019

Eskişehir

7 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Trabzon

17 Nisan 2019

18-20 Nisan 2019

İstanbul

21 Nisan 2019

23-24 Nisan 2019

Bursa

25 Nisan 2019

29-30 Nisan 2019

Diyarbakır

2 Mayıs 2019

7-9 Nisan 2019

Eskişehir

10 Nisan 2019

18-20 Nisan 2019

Trabzon

21 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

İstanbul

29 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

Eskişehir

29 Nisan 2019

4-7 Nisan 2019

İstanbul

8 Nisan 2019

1-4 Nisan 2019

İzmir

5 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Konya

12 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Mersin

12 Nisan 2019

18-21 Nisan 2019

İstanbul

22 Nisan 2019

11-14 Nisan 2019

Antalya

15 Nisan 2019

13-16 Nisan 2019

Konya

17 Nisan 2019

13-16 Nisan 2019

Mersin

17 Nisan 2019

15-18 Nisan 2019

Bursa

19 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

İstanbul

29 Nisan 2019

25-28 Nisan 2019

İzmir

29 Nisan 2019

3-5 Nisan 2019

Samsun

5 Nisan 2019

24-26 Nisan 2019

Ankara

26 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

Bursa

28 Nisan 2019

1-7 Nisan 2019

İstanbul

8-9 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

Edirne

15-16 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

İzmir

15-16 Nisan 2019

8-14 Nisan 2019

Bursa

15-16 Nisan 2019

11-17 Nisan 2019

Adana

18-19 Nisan 2019

15-21 Nisan 2019

Kocaeli

22-23 Nisan 2019

22-28 Nisan 2019

İstanbul

29-30 Nisan 2019

3
6-7 Nisan 2019

İstanbul

7 Nisan 2019

8-9 Nisan 2019

Gaziantep

9 Nisan 2019

9-10 Nisan 2019

Diyarbakır

10 Nisan 2019

10-11 Nisan 2019

Adana

11 Nisan 2019

11-12 Nisan 2019

Trabzon

12 Nisan 2019

11-12 Nisan 2019

Ankara

12 Nisan 2019

13-14 Nisan 2019

Kayseri

14 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Samsun

16 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Eskişehir

16 Nisan 2019

18-19 Nisan 2019

Mersin

19 Nisan 2019

20-21 Nisan 2019

Kayseri

21 Nisan 2019

24-25 Nisan 2019

Samsun

25 Nisan 2019

27-28 Nisan 2019

Adana

28 Nisan 2019

29-30 Nisan 2019

Samsun

30 Nisan 2019

1-3 Nisan 2019

Bursa

3 Nisan 2019

4-6 Nisan 2019

Kocaeli

6 Nisan 2019

11-13 Nisan 2019

Eskişehir

13 Nisan 2019

24-26 Nisan 2019

Samsun

26 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

İstanbul

28 Nisan 2019

26-28 Nisan 2019

Adana

28 Nisan 2019

15-16 Nisan 2019

Antalya

17 Nisan 2019

16-17 Nisan 2019

Bursa

18 Nisan 2019

17-18 Nisan 2019

Antalya

19 Nisan 2019

20-21 Nisan 2019

Edirne

22 Nisan 2019

24-25 Nisan 2019

Eskişehir

26 Nisan 2019

21-23 Nisan 2019

Eskişehir

24 Nisan 2019

8-11 Nisan 2019

Ankara

SY**

12-15 Nisan 2019

Gaziantep

SY**

13-21 Nisan 2019

İstanbul

SY**

24-27 Nisan 2019

Eskişehir

SY**

27 Nisan 2019

Kayseri

SY**

Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme

18-20 Nisan 2019

Eskişehir

21 Nisan 2019

Akışkan Gücü (Hidrolik) Mühendis Yetkilendirme

8-12 Nisan 2019

İstanbul

13 Nisan 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

Havuz Tesisatı

Temel Bilirkişilik

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon

**

SY: Sınav yapılmamakta.
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KATALOGLARIMIZ

MİEM KATALOĞU YAYINLANDI
MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından her Şubede verilen eğitimleri içeren MİEM Kataloğu yayınlandı.
Katalogda;
•

Mekanik Tesisat Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları

•

Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları

•

Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Kursları

•

Araç Projelendirme Eğitimleri

•

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları

•

Bilirkişilik Kursları

•

Enerji Eğitimleri

•

Kaynak ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri

•

Periyodik Kontrol Eğitimleri

•

Planlama ve Yatırım Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları

•

LPG Sorumlu Müdür Eğitimleri

•

İşletme Yönetimi Eğitimleri

•

Yönetim Sistemleri Standartları Eğitimleri

•

Bilgisayar Kursları

•

Diğer Eğitimler

başlıkları altında toplam 93 Eğitim yer almaktadır.
Katalogta her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere;
•

Eğitimin Kodu

•

Eğitimin Süresi

•

Eğitimin İçeriği

•

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını

•

Kimler Katılabilir

•

Sınav ve Belgelendirme

•

Kayıt sırasında İstenilenler

bilgileri de yer almaktadır.
Ayrıca kataloğun son bölümünde eğitimlerin 2019 ücretleri de bulunmaktadır.
MMO MİEM Katoloğuna www.mmo.org.tr, kitaplar bölümünden ulaşabilirsiniz.
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KEMM KATALOĞU YAYINLANDI
MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi tarafından verilen eğitimleri içeren KEMM Kataloğu yayınlandı.
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi
uzmanlık alanında, aşağıda belirtilen eğitim, sınav, belgelendirme
ile test ve muayeneleri ile ilgili hizmet vermektedir. Bu eğitim,
sınav, belgelendirme, test ve muayeneler, KEMM tarafından
yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde
gerçekleştirilmektedir.
EĞİTİMLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uygulamalı Çelik ve Alüminyum Kaynakçı Eğitimi
Uygulamalı Plastik Kaynakçısı Eğitimi
ISO 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi
Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak Eğitimi
Gözle Muayene Seviye I Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
Gözle Muayene Seviye II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
Penetrant Muayenesi Seviye I Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun
Olarak)
Penetrant Muayenesi Seviye II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun
Olarak)
Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye I Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine
Uygun Olarak)
Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine
Uygun Olarak)
Ultrasonik Muayene Seviye I Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
Ultrasonik Muayene Seviye II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
Tahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğitimi
Tahribatsız Muayene (NST) Yöntemleri ve Uygulamaları Eğitimi
Kaynakların Gözle Muayenesi ve Değerlendirilmesi
PRSES (Endüstriyel Raftan Sorumlu Personel) Eğitimi
ASNT’ye Göre Tahribatsız Muayene Eğitimleri ve Sınavları
İmalat ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri

DENETİM HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahribatsız Muayene Hizmetlerimiz
Bilgisayar Destekli Kontroller, Statik Yükleme Uygunlukları, Yük Taşıma Kapasitesi
Kontrol Hizmetlerimiz
İşletme Aşamasında Kullanılan Ekipmanların Yorulma Test ve Analizleri Hizmetlerimiz
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Tahribatsız Muayene Hizmetlerimiz
Raf Kontrolleri Hizmetlerimiz
İmalat Kontrolleri ve 3. Taraf Gözetim Hizmetlerimiz
Tahribatlı Muayene Hizmetlerimiz
WPQR-WPS Hazırlama Mühendislik Hizmetlerimiz

BELGELENDİRME HİZMETLERİ
•
•
•

Kaynakçıların TS EN ISO 9606-1, TS EN ISO 9606-2 ve TS EN 13067 Standartlarına Göre Belgelendirilmesi
ISO 9712’ye Göre Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme
Kaynak Alanında MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Belgelendirmesi
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Sunuş

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı dördüncü sayında Birlikten, Odadan, Etkinlik,
Enerji, Sanayi Analizleri, Ekonomi, İş Güvenliği, Kitap Tanıtımı, MİEM, bölümleri bulunmaktadır.
Birlikten bölümünde Nisan ayı içerisinde gerçekleşen TMMOB Bilirkişilik çalıştayı ve TMMOB tarafından Mühendislik tamamlama ilanları hakkındaki haberlere okuyabilir, Odadan Bölümünde,
Makine Mühendisleri Odası Kaynak Muayenen Merkezi açılışı hakkındaki, Tesis Yönetim Derneği
ile MMO arasında imzalanan protokol ile “Mühendis ve Makina” Dergisinin taranmaya başladığı
uluslararası veri tabanları ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.
Enerji Bölümünde, Odamız Enerji çalışma grubu tarafından 2010 yılından bu yana her yıl sürekli
olarak güncellenen Türkiye enerji Görünümü sunum haberi yer almaktadır. Sunum içerisinde yer
alan, enerji politika ve uygulamalarının tartışıldığı demokratik katılım mekanizmalarında, Odamız
tarafından temel alınan ilkelerimize de yer verilmiştir.
Etkinlik bölümünde, Odamız tarafından dönem içerisinde gerçekleştirmiş olan “Öğrenci Üye Kurultayı 2019 Sonuç Bildirisi, Ankara’da gerçekleştirilen Endüstri İşletme Mühendisliği Yerel Kurultayı
ve İzmir’de gerçekleştirilmiş olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile ilgili haberlerimize
ulaşabilirsiniz.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi
şeklinde hazırlanan yazılarından “Ekonomi Küçülüyor, Sanayi Geriliyor, İşsizlik Tırmanıyor ” isimli
çalışmasının metine ulaşabilirsiniz.
Ekonomi bölümünde, 2018 yılı dünya ekonomisindeki krizin incelendiği Aslı Aydın’ın “Küresel Ekonomide Resesyon Endişeleri” başlıklı yazısı yer almaktadır.
İş güvenliği bölümünde, Mustafa Yazıcı tarafından ilgili hazırlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Yapılan Değişikler ” başlıklı çalışmaya ulaşabilirsiniz. Metinde, Resmi Gazetede yayımlanan ilgili değişikliğe değinilmiş ve yorumlanmıştır. Konuyla ilişkisi olan tüm tarafların
görüş ve önerilerine değer verilerek, bilimin ve ülke gerçeklerinin göz önünde bulundurularak düzenlemelerin yapılması halinde somut adımlar atılabileceği vurgulanmıştır.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen MİEM Nisan ayı eğitim programına ve güncellenen “Hastane İklimlendirme Esasları”,
“Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları” ile “Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı” kitaplarının
tanıtımına ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makine-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

BİRLİK'TEN

9

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2019
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde
gerçekleştirilen TMMOB
Bilirkişilik Çalıştayı'nın
üçüncüsü, 12 Nisan
2019 tarihinde “6754
Sayılı Yasanın Uygulama
Sürecinde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlığıyla
İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk Salonu'nda
düzenlendi.

Çalıştay, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB
Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman
Ardoğan bir konuşma yaptı. Bilirkişilik
Çalışma Grubu adına gerçekleşen Tematik Sunum “Bilirkişilik ve Etik” Timur
Bilinç Batur tarafından gerçekleştirildi.
Çalıştay sonuç bidirgesi komisyonu seçiminin ardından başlayan 1. Oturum
moderatörlüğünü Niyazi Karadeniz
üstlendi. Bu oturumda Atölye 1 çalışma sunumları “6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri” ana başlığında Mustafa Yağmur, Işıl Arslan ve
Erdoğan Balcıoğlu tarafından sunuldu.
Öğle arasının ardından başlayan 2.
Oturumda moderatörlük görevi Ali
Ekinci tarafından üstlenildi. Oturumda
Atölye 2 çalışmaları “6754 Sayılı Yasa

Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları” ana başlığında Huriye Nacar Savat, Macit Öncel ve Timur Bilinç Batur
tarafından sunuldu.
Çalıştayın 3. Oturumu Petek Ataman
moderatörlüğünde
gerçekleştirildi.
Atölye 3 çalışmalarıysa “6754 Sayılı
Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul Şartları” ana başlığıyla
Muteber Osmanpaşaoğlu, Elif Bahar
Barut, Alaaddin Poyraz ve Leman Ardoğan tarafından sunuldu.
Çalıştayın Forum bölümünde Ali Fahri Özten moderatörlüğünde Bilirkişilik Dairesi temsilcisi Tetkik Hakimi Ali
Denizhan, TBB temsilcisi Bülent Aras
ve üç atölye başkanı Elif Bahar Bulut,
Huriye Nacar Savat ile Mustafa Yağmur
soruları yanıtladılar.
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larımızda yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanacağız.
Bilirkişilik Çalışma Grubumuz buradaki tartışmalar için kolaylaştırıcı olması
açısından bir ön rapor hazırlamıştı.
Hem raporun hazırlanmasında hem
de bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde
yoğun emekleri olan Bilirkişilik Çalışma Grubu üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Hepinizin bildiği gibi bir kamu hizmeti
olan bilirkişilik, yargılamanın adil gerçekleştirilmesi için belirli bir uzmanlık
alanındaki bilimsel doğruların tarafsız
bir şekilde aktarılmasıdır. Hakimin görüş oluşturmasına katkı sunması beklenen bilirkişi, hizmet verdiği konuda
uzman ya da tarafsız değilse adaletin
sağlanamayacağı açıktır.

Çalıştayda TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz'ın yaptığı
açılış konuşması şöyle:

Geçmiş dönemlerde meslek alanlarımızda yürütülen bilirkişilik faaliyetleri
pek çok açıdan sorunluydu ve bizler
bu sorunların çözümü için 2000’li yıllardan itibaren sistematik olarak çalışmalar yürüttük.

Değerli Oda Başkanlarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilirkişilik Çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.

Bilirkişilerin seçiminden uzmanlık
alanları ayrımına, çalışma ilkelerinden
bilirkişilerin sorumluluklarına kadar
pek çok konunun yasal bir zemine
oturtulması için çaba harcadık.

Bilirkişilik Çalıştaylarımızın ilkini Aralık
2015 yılında gerçekleştirmiştik. 6754
Sayılı Bilirkişilik Yasası çıkmadan önce
gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızda,
yasal düzenleme öncesinde Bilirkişilik
alanındaki sorunlara dikkat çekmiştik
ve yasal düzenleme ihtiyacının altını
çizmiştik.

2004 yılında gerçekleştirilen TMMOB
38. Genel Kurulu’nda “meslek uygulama alanlarımızda sunulan bilirkişilik
hizmetlerinin evrensel geçerliliği olan
bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda
düzenlenmesi gerektiği” yönünde bir
karar aldık ve bu karar uyarınca 2005
yılında TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği
yayınlandı.

İkinci çalıştayımızı ise Bilirkişilik Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından
Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdik.
Yasasının sorunlu yanlarına, uzmanlık
alanlarına ilişkin önemli tespitler yapılmıştı.

Bu bağlamda 2016 yılında kabul edilen
6754 sayılı Bilirkişilik Yasasını, bilirkişilik alanını düzenleme yönünde atılan
olumlu bir adım olarak gördüğümüzü
ifade etmeliyim. Ancak Yasa’nın kronik
hale gelen bazı sorunların çözümünde
yetersiz kaldığını da eklemek isterim.

Bugünkü çalıştayımızda ise 2 buçuk
yılı aşkın zamandır yürürlükte olan
Bilirkişilik Yasasına ilişkin meslek alan-
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Söz konusu kanunla Bilirkişilik uzmanlık alanlarını belirleme yetkisi Bilirkişilik Daire Başkanlığına verilmiştir.
Daire Başkanlığı da aralarında Birliğimiz temsilcilerinin de bulunduğu bir
çalışma grubu vasıtasıyla Bilirkişilik
Uzmanlık Alanlarını ve Bilirkişilerde
Aranacak Nitelikleri belirlemeye çalışmıştır.
Ancak ne yazıktır ki, bu çalışmalar
sonunda oluşturulan temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak nitelikler Birliğimizin görüş ve
değerlendirmelerini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu konuda yazılı itirazlarımız da dikkate alınmamıştır.
Başından itibaren bilirkişilik mekanizmasına ilişkin temel iddiamız, Bilirkişiliğin bir meslek olmadığı, bilirkişi
olarak görüşüne başvurulan kişilerin
mesleki yeterliliklerini en sağlıklı değerlendirecek kurumun üyesi oldukları meslek odası olduğudur.
Buradan hareketle bilirkişiler, meslek
odalarınca belirlenen etik ilkelere uygun davranış sergilemek zorundadır.
Bu bağlamda bilirkişilik başvurularında mesleki yeterliliklerin meslek odasından istenecek bilgi ve belgelerle
denetlenmesi zorunluluktur. Bilirkişilik
hizmetinin doğru verilmediği yönünde bir şikayet söz konusu olduğunda
ilgili meslek odasının görüşlerine başvurulmalıdır.
Yasa sonrası odalarımız bünyesinde
gerçekleştirilen Bilirkişilik Temel Eğitimlerinde en dikkat çekici iki husus,
eğitimlerin süresi ve içeriğidir. Bu iki
hususa ilişkin eleştiri ve öneriler çalıştay boyunca dile getirileceği için
bu konuyu derinleştirmiyorum fakat
şu konunun özellikle altını çizmek isterim: Mesleki bilgilerin bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda
güncellenmesi amacıyla Odalarımız
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tarafından verilen meslek içi eğitimlerin de bilirkişilerin liyakatlarının değerlendirmelerinde esas alınması gerekmektedir.
Uygulamadaki sorunlara ilişkin en
önemli hususlardan biri de, yasal düzenlemeye rağmen hâkimlerin geçmişten gelen alışkanlıklarla halen
re’sen atama yoluyla bilirkişi tayini
yapmaya devam etmeleridir. Halen
bazı bilirkişiler çok sayıda dosya alırken listede yer alan çok sayıda bilirkişinin dosya alamamaktadır.
Hem bilirkişilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hem de sürecin sağlıklı
işleyişi bakımından Bilirkişilik Daire
Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulları ile Birliğimizin koordineli çalışması
önem taşımaktadır. Ancak yasanın iki
yıllık uygulama sürecinde bu konuda
beklenen kurumsal işbirliği sağlanamamıştır.
Yasanın iki yılı aşkın uygulama dönemi boyunca tespit ettiğimiz sorunlar
ve bugünkü çalıştayımızda elde edeceğimiz sonuçlardan hareketle önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve
kurumlar nezdinde yeniden görüş alışverişinde bulunacağız.
Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Türkiye tarihinin belki de en
adaletsiz, en antidemokratik seçim süreçlerinden birisini yaşadık. İktidarın,
devlet olanaklarını siyasal menfaatleri
için seferber ettiği, medyanın iktidarın
propaganda aracı olarak işlediği, insanların korku ve tehditle baskı altına
alındığı böyle bir seçimin demokratik
teamüllerle uzaktan yakından ilişkisi
yoktur.
Seçim öncesi konuşmalarımda da tekrarladığım gibi, yerel yönetim seçimleri olmasına rağmen, adaylar ve projeleri değil, merkezi siyasal ittifakların
birbirleri hakkındaki sözleriyle yönlendirilen bir seçim süreci yaşadık.

Seçim süreci ne kadar antidemokratik
işlediyse, seçim sonrası da aynı şekilde
antidemokratik biçimde işlemektedir.
Seçmenlerin demokratik iradesinin tanınmadığı, seçim hukukunun doğuda
farklı batıda farklı işletildiği, seçimleri kazanan adayların mazbatalarının
keyfi biçimde bekletildiği bir süreç işlemeye devam ediyor.
TMMOB olarak herkesi demokrasinin
evrensel değerlerine bağlı kalmaya,
hukukun üstünlüğünü tanımaya ve
halk iradesine saygı duymaya davet
ediyoruz.
Siyasi iktidar açısından büyük bir kabusa dönüşen yerel seçim sonuçların
etkileyen en önemli konulardan birisi
yaşadığımız derin ekonomik krizdi.
Tanzim çadırları önünde uzayan kuyruklarla simgeleşen ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor.
6 ay önce ilan edilen Yeni Ekonomi
Programı neredeyse hiçbir hedefini
tutturamadı.

Ülkemizde kronikleşen ekonomik
krizlerin ana nedeni küresel sermaye
güçlerinin güdümünde yıllardır uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal
politikalardır.
Bu politika ve uygulamalarla, üretken
kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı
özelleştirme adı altında elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş
da idari bütünlükleri parçalanarak ve
serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.
Ülkemizin bilim, teknoloji ve üretim
alt yapısını geliştirmek yerine yüksek
oranlı borçlanma ve ithalat özendirilmiştir. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları
almıştır.
Ülke kaynakları ve alınan borçlar katma değeri düşük hizmet sektörlerine
ve rant dağıtım merkezli inşaat ve müteahhitlik işlerine aktarılmış ülke sanayi ve tarımı geriletilmiştir.

Bunu seçimlerden sonra açıklanan verilerden de tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Ekonomik kriz gün geçtikçe daha
da derinleşmektedir.

Sonuçta ülkemiz üretim yeteneği aşındırılmış, rant ekonomisi hakim ekonomi haline gelmiştir.

Tanzim satışlara ve vergi indirimlerine
rağmen mart ayı enflasyonu beklenenin üzerinde çıkmış, yıllık enflasyon
%20 bandının altına indirilememiştir.

Böylesine kırılgan ve bağımlı bir ekonominin yurt dışından sıcak para akışının kesildiği her dönemde krizlerle
karşılaşmaması mümkün değildir.

Kapanan işletmeler, yaşanan toplu
işten çıkartmalar, duran yatırımlar ve
her ay daha da artan işsizlik oranları
durumun vahametini göstermektedir.

Yaşanan her kriz sonrası reform adı
altında uygulanan krizden çıkış programları halkımızın ve ülkemizin daha
fazla yoksullaşması, birikimlerimize el
konulması ile sonuçlanmaktadır.

Yüksek faizlere rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan döviz kuru, ülkenin içinde bulunduğu siyasal risk ortamının, ekonomik krizi beslediğinin en
önemli göstergesidir.
Yıllardır her ortamda dile getirdiklerimizi bir kez daha yineliyorum.

Cumhurbaşkanının seçimlerden sonra
yaptığı balkon konuşması ile Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanının
açıkladığı Yeni Ekonomi Programı aynı
politikalarda israr edileceğini göstermektedir.
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Diğer kriz dönemlerinde olduğu gibi
bu krizin yükü de emeğiyle geçinen
kesimlere taşıtılmak istenmektedir.

Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek bu krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır.

Mali disiplin adı altında eğitim, sağlık
gibi sosyal harcamalar ile yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar kısılmaktadır.

Yapılması gereken şey, rant ekonomisi
yerine üretim ekonomisini, sermaye
öncelikleri yerine kamusal çıkarları,
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim
anlayışı yerine tasarrufları, gündelik
politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

BES zorunlu hale getirilerek sosyal güvenlik şemsiyesi daraltılmaktadır. Vergi
tabanını genişleteceğiz aldatmacasıyla yeni vergilere kapı aralanmaktadır.

Krizlerden çıkış, emperyalist güçlerin,
uluslararası tekellerin ve çok uluslu
şirketlerin isteklerine boyun eğmekle
değil, halkın genel çıkarını gözeten,
emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle olanaklıdır.

Kıdem tazminatı reformu adı altında
işten çıkarmalar kolaylaştırılmaya çalışılmakta, işçilerin birikmiş kıdem tazminatlarının bir fona devredilerek tıpkı
işsizlik fonunda olduğu gibi sermaye
kesimlerinin ihtiyacına sunulması hedeflenmektedir.

TMMOB olarak bu yöndeki tarihsel tutumumuzda ve mücadelemizde ısrarlı
olacağız. Bunun kolay olmadığının da
farkındayız. Çünkü ülkemizde yıllardır
uygulanan insanı, doğayı ve toplumsal
gereksinimleri dışlayan piyasacı politikalar sadece ekonomik yıkımla sınırlı
kalmamış, otoriter bir devlet yönetimini de beraberinde getirmiştir.

Varlık fonu elde avuçta kalan kamu
kaynaklarının küresel sermaye kesimlerine aktarılmasının yeni bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Hiçbir toplumsal gereksinime ve planlamaya dayanmayan, hazine ve ciro
garantili KOİ projeleri ile ülkemizin sadece bugünü değil geleceği de ipotek
altına alınmaktadır.
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bir gelecek istemek, ülke kaynaklarına sahip çıkmak, güvenceli istihdamı,
sosyal refahı, doğal-kültürel çevre ve
varlıkların korunmasını savunmak neredeyse suç sayılıyor günümüz Türkiyesinde.
Parlamentonun etkisizleştirildiği, yargının yürütmenin hizmetine sokularak
siyasallaştırıldığı, dini ve milli değerler
üzerinden toplumun birbirine karşı
kutuplaştırıldığı, hukuka ve adalete
olan güvenin ger geçen gün azaldığı
bir dönemden geçiyoruz.
Bilirkişilik mekanizması da bu sarsılan
güvenden payına düşeni alıyor. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
gibi insanların toplumsal yaşamını
konu edinen uzmanlık alanlarında bilirkişilere olan güvenin yeniden sağlanması toplumun geleceği açısından
da büyük önem taşımaktadır.
Bugün yürüteceğimiz tartışmaların bu
alanda yaşanan sorunların çözümüne
katkı sağlayacağına inanıyorum. Çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyor
ve hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.

BİRLİK'TEN

13

TMMOB “MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TAMAMLAMA”
İLANLARI HAKKINDA SUÇ DUYUSUNDA BULUNDU

İnternet sayfaları üzerinden kanunlara aykırı biçimde “Mühendislik Eğitimi Tamamlama” adı altında yapılan
duyurulara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Birliğimiz, https://meslekiyetkilendirme.com ve https://resmisertifikalar.org sayfaları üzerinden yayımlanan ve
17,750.00 TL ücret karşılığında “Mühendislik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis ünvanı alabilirsiniz” duyurularına
ilişkin olarak hukuksal işlem başlatmıştır. Söz konusu eğitim adı altında duyurulan uygulamalar yasa dışı olup mağdur
olunmaması için kesinlikle herhangi bir başvuruda bulunulmaması gerekmektedir.
Türkiye’de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı yasal koruma altına alınmıştır. 1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Mühendislik unvan ve yetkileri
ile çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken koşullar özetle şöyle sıralanmıştır.
• Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ve mimarlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş olmak,
• Programları, Türkiye’deki üniversitelerin Mühendislik - Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin programları ile eşdeğer
oldukları kabul edilmiş yabancı üniversite veya okullardan mezun olmuş olmak. (Bu eşdeğerliğin saptanması halen
YÖK tarafından yapılmaktadır.)
Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede zikrolunan diploma veya ruhsatlardan birini haiz olmayanlar Türkiye’de
Mühendis unvanıyla istihdam olunamazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar. Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkındaki Kanun ile “Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenen en
fazla iki yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında mühendis unvanı verilir.” denilmiştir.
“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş olup, mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatine sunarız.
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HABER

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, SCIENTIFIC INDEXING
SERVICES VERİ TABANINA KABUL EDİLDİ
“Mühendis ve Makina” Dergimiz, Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanına kabul edilmiştir.
Odamız, her zaman bilimsel düşüncenin üretilmesi
ve çoğaltılması konusunda aktif olarak görev üstlenerek, bilime ve tekniğe ayrıcalık tanıyan çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere 1957’den bugüne, ülke sanayisinin, toplumun,
Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yayımlanan
“Mühendis ve Makina” dergimiz, 2017 yılında tasarım açısından yenilenerek, içerik açısından zenginleştirilmiştir ve bilimsel-teknik araştırma yapan kurum-kuruluşlardan, üniversitelerden gelen makalelere yer vermeye devam etmektedir.
Hakemli bir dergi olan Mühendis ve Makina dergimizin, görünürlüğünün ve atıfta bulunulma oranının artırılması amacı ile ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranması için ilgili kurumlara başvurular yapılmıştır. Düzenli periyotlarla
akademik yayıncılık kurallarına uygun olarak yayın hayatını sürdüren dergimiz EBSCO veri tabanında taranmaya devam
etmekle beraber, bu yıl UDLedge veri tabanına girmiş ve bir diğer uluslararası akademik veri tabanı hizmeti sunan, farklı
disiplinlerdeki çeşitli ülkelerden onlarca bilim insanı tarafından oluşturulmuş olan Scientific Indexing Services (SIS)
veri tabanına kabul edilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir, makalelerinizle katkı sunabilirsiniz.

MMO İLE TESİS YÖNETİM DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
Makina Mühendisleri Odası ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) arasında araştırma, geliştirme, uygulama, teknik
hizmetler, bilirkişilik, eğitim, vb. konularda işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.
Protokol ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) üyeleri
tarafından yönetilen binalar, iş merkezleri, plazalar,
siteler, rezidanslar, avm’ler, fabrikalar, hastaneler,
havaalanları, oteller, okullar gibi bilumum tesislerde iş güvenliği ve çevreye yönelik test ve muayenelerinin yaptırılması, eğitim verilerek tesis yönetici
ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi, tesis yönetim
sektörünün ulusal çıkarlar yönünde gelişmesi, iş
güvenliği ile ilgili tedbirlerin sağlanarak iş kazalarının en aza indirgenmesine ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2019



www.mmo.org.tr

15
KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ (KEMM) AÇILDI
TMMOB Makina
Mühendisleri
Odası Kaynak
Eğitim ve
Muayene
Merkezi’nin
(KEMM) açılışı
4 Mayıs 2019
Cumartesi
günü Bursa'da
gerçekleştirildi.
Açılışa Oda Yönetim Kurulundan,
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim
Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, MİEM
Çalışma Grubu Başkanı Mehmet
Soğancı, Şube Başkan ve Teknik
Görevlileleri ile TOFAŞ Üretim
Teknolojileri Müdürü Devrim Kemal
Sinal ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Haşim Kılıç katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara
teşekkür ederek, “Odamız, kuruluş
amaçları arasında yer alan; ülkemiz
sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim
ve teknolojide yaşanan gelişimleri
takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler
düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin
gelişebilmesi ve rekabet ortamının
güçlendirilmesi kapsamında kaynak
teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve
ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için 2010 yılında
oluşturduğumuz ve bu güne kadar
uygulamalı eğitim merkezi olarak

hizmet veren merkezimiz bundan
sonra Oda merkezi kararı ile kurulan
‘’Kaynak Eğitim ve Muayene MerkeziKEMM” olarak hizmet vermeye devam
edecektir” dedi.
“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi;
“Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında, gerek mühendis,
gerekse ara teknik elemanlara MMO
tarafından verilen tüm hizmetlerin;
Merkezi olarak yürütülmesi, MMO
adına tüm ülkede yaygınlaştırılması,
bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Kaynak ile ilgili tüm alanlarda
vasıflandırılması ve belgelendirmesini
amaçlamaktadır” ifadelerini kullanan
Düşünceli, MMO Kaynak Eğitim ve
Muayene Merkezi’nin, Makina Mühendisleri Odasına, sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.
Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener konuşma yaptı. “Bursa
KEMM’de üyemizin kaynak mühendisliği yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu
yolculukta destekleyici sertifikasyon,
belgelendirme çalışmaları yapacağız. Bu belgelendirme çalışmalarında
ulaşılabilir ve tercih edilebilir olmaya
gayret göstereceğiz” ifadelerini kul-

lanan Yener, “Bursa KEMM’de eğitimler sayıca, çeşitçe yeterli olacak
ve ileri seviye eğitimlerin de yuvası
burası olacak. Konferans, seminer ve
çalıştaylara ağırlığımızı koyacağız.
Profesyonel ve uzun süreli ortak çalışmaları nasıl yapacağımızı kurgulayacağız, uygulayacağız” dedi.
Bursa KEMM’de sektördeki MMO
üyelerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, danıştığı, merakla izlediği ve kritik sanayi bilgisine ulaşabileceği bir
yer kurmayı amaçladıklarını belirten
Yener, “Bursa KEMM’de Kaynak Mühendisliği alanında bugünün tarihi,
kaynak ekipmanlarından, sarf malzemelerine, iş güvenliğinden, el kitaplarına, çeşitli enstitü işbirliklerinden, ülkeye yayılı eğitim merkezine,
kaynakla ilgili işgücü yetiştirmeden,
sektörün birikimini tüm ülkeye açmaya kadar çok çeşitli alanlar, düşünülerek, uygulanacak, var olacaktır”
dedi.
Konuşmaların ardından KEMM Müdürü Ersan Gönül, KEMM’de gerçekleştirilen eğitim, sınav, belgelendirme, vasıflandırma ve teknik
hizmetlere dair bilgilendirme yaptı.
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ENERJİ

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
SUNUMU*
Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010'dan bu yana, her yıl sürekli
güncellenen Türkiye Enerji Görünümü Haziran 2019 Sunumu yayımlandı.
BİZ NE İSTİYORUZ,
NE ÖNERİYORUZ?

Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından
2010'dan bu yana, her yıl sürekli güncellenen Türkiye Enerji Görünümü Sunumu bu sene; önceden olduğu gibi,
birincil enerji tüketimi, elektrik enerjisi
üretimi, kapasite kullanımı, yakıtlar ve
kaynaklar, dışa bağımlılık ve diğer konulardaki güncel verilere yer verilmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra elektrik enerjisi sektöründe son bir senede yaşanan
gelişmelerden; kapasite mekanizması, yerli kömürden üretilen elektriğe
sabit fiyatla alım garantisi verilmesi,
çevre koruyucu yatırımları öteleme
niyeti, YEKDEM’in amaç dışı kullanımı,
YEKA’lar, enerji sektöründe alınan kredilerdeki sorunlar, Akdeniz’de doğal
gaz aramaları konuları ele alınmıştır.
Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmemiş, ülke ve toplum
yararı doğrultusunda çözümler içeren
önerilerimiz de dile getirilmiştir.

Toplum çıkarlarını gözeten enerji politika ve uygulamalarını, yine toplum
yararını gözeten alternatif kalkınma ve
sanayileşme politikaları ile birlikte düşünmek ve böyle bir toplumcu programı, ilgili kesimlerin aktif katkılarına
imkân veren demokratik katılım mekanizmalarında tartışarak geliştirmek
gerektiğine inanıyoruz.
Bu tartışmalarda, aşağıdaki ilkeleri de
temel almayı ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere konunun her yönüyle, derinliğine ele alınmasını savunuyoruz.
1.

Türkiye Enerji Görünümü 2019 Sunumu Enerji Çalışma Grubu Başkanı
Oğuz Türkyılmaz, Üyesi Orhan Aytaç,
Danışmanı Yusuf Bayrak tarafından
hazırlanmıştır.

Büyüme politikaları gözden geçirilmeli, büyüme ile birlikte adil
bölüşümü esas alan kalkınma
anlayışı benimsenmeli; temel bilimleri, teknoloji geliştirmeyi ve
nitelikli üretimi ihmal eden, ithal
girdi oranları çok yüksek, teknoloji düzeyi düşük ve orta olan imalata-ihracata takılıp kalan anlayış ve
uygulamalardan vazgeçilmeli,

* Türkiye Enerji Görünümü sunumuna, MMO (www.mmo.org.tr) Enerji Köşesinden ulaşabilirsiniz.
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2.

Enerjiyi verimli kullanan, yerli
ve yenilenebilir kaynaklardan ve
yurt içinde üretilen ekipmanlarla
temin eden, bir politikalar manzumesine geçiş sağlanmalı,

3.

Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla gelen ilk yol
olan, çok sayıda yeni elektrik tesisi
kurma yerine; talebi yöneterek,
enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politika ve
uygulamalar hayata geçirilmeli,

4.

Sanayileşme strateji ve politikalarında, yarattığı katma değer görece düşük, yoğun enerji tüketen,
eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi sektörleri (çimento,
seramik, ark ocak esaslı demirçelik, tekstil vb.) yerine; enerji tüketimi düşük, ithalata değil yerli
üretime dayalı, ileri teknolojili
sanayi dallarının, örneğin, elektronik, bilgisayar donanım ve yazılımı, robotik, aviyonik, lazer, telekomünikasyon, gen mühendisliği,
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nano-teknolojiler vb. sektörlere
öncelik verilmeli,

öncekine göre ortaya çıkan büyük
farklılıklardan ders çıkartılmalı,

5.

Enerji politikaları da, bu makro
yönelimlere göre toplum çıkarlarını gözeten, kamusal hizmet
anlayışına uygun olarak, kamusal
planlama ilkeleri dahilinde yeniden düzenlenmeli,

6.

Kargaşayı ve kaynak israfını önlemenin yolu planlamadan geçer.
Bu nedenle planlamayı yeniden
düşünmeli ve uygulamalıyız.
Planlama, ülke, bölge ve il ölçeğinde birbirleri ile ilişkili biçimde
ele alınmalı,

10. Strateji belgeleri ve planları, mevzuat hazırlıkları, yol haritaları, eylem planları vb. belgeler; mutlaka
demokratik, katılımcı ve şeffaf bir
anlayışla hazırlanmalı, bu çalışmalara ilgili kamu kurumlarının ve
yerel yönetimlerin yanı sıra; üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek odaları, uzmanlık
dernekleri, sendikalar ve tüketici
örgütlerinin, etkin ve işlevsel katılım ve katkıları sağlanmalı,

Dr. Serdar Şahinkaya’nın sözleriyle, “Kamusal planlama, eskimemiş,
dişlileri fazla aşınmamış işlevsel
bir araç olarak pek çok ulusal ekonomiye hizmet etmiş (ve) onları bir tarih aşamasında yukarıya
çıkarmış bir kaldıraç olarak, hâlâ
kendi aklının ürünü olan politikaları sürdüren ülkelere hizmet
etmeyi sürdürmektedir.” O halde
biz de yapabiliriz! Yeniden deneyebiliriz ve denemeliyiz de!
7.

8.

9.

Hangi araçlarla? Kaynakların sağlıklı envanterini yaparak, yerli ve
esas olarak yenilenebilir kaynaklara ağırlık vererek, güvenilir girdiçıktı analizleri uygulayarak, yeni
bir kurumsallaşma üzerinden, demokratik katılım mekanizmalarıyla, bütünleşik kaynak planlaması
anlayışıyla hazırlanacak toplum
ve ülke çıkarlarını gözeten Strateji
Belgeleri, Beş Yıllık Planlar, Yol Haritaları, Eylem Planları ile.
Planlama temel bir tercih olmalı
ve ülkenin geleceğine yön verecek belgeler, yabancı ülkelerin kurum ve şirketleri tarafından değil,
ülkemizin ilgili, birikimli kurum ve
kadroları tarafından, muhalif-muvafık ayrımı yapmadan hazırlanmalı,
Birincil Enerji ve Elektrik Talep
Tahmini çalışmaları gerçek veriler
ve gerçekçi politikalar gözetilerek
yapılmalı, her yeni çalışmada bir

11. Ticari sözleşmeler, Akkuyu NES,
Sinop NES, TANAP vb. projelerde görüldüğü gibi; bir tür “yasal
hilelerle” gereği olmadığı halde
TBMM
onayından geçirip,
uluslararası sözleşme niteliği kazandırma ve ulusal iç hukukun
denetimi dışına çıkarılmasının önlenmeli ve bu tür mevcut
sözleşmelerin toplum ve ülke çıkarları doğrultusunda değiştirilmeli,
12. Acele kamulaştırma denen, sermayenin enerji yatırımları için,
yurttaşların oturdukları evlerden,
topraklardan, çevrelerden
koparılmasına, sürgün edilmesine dayanak olan yasal düzenlemenin
iptal edilmeli, insan
haklarına aykırı bu uygulamanın
derhal sona ermeli,
13. Enerji yatırımlarını teşvik iddiasıyla, ülkenin ve toplumun ortak
varlığı
olan verimli tarımsal arazilere, ormanlara, tarihi
ve kültürel sit
alanlarına
enerji tesisleri kurulmasına izin
veren düzenlemelerin iptal
edilmeli; verimli tarımsal arazilerin, ormanların, tarihi ve kültürel
sit alanlarının yok edilmesinin
önlenmeli
14. Bugünden sonra enerji üretim
tesisleri, kamusal bir planlama
anlayışı içinde, esas olarak rüzgâr,
güneş, jeotermal, biyokütle vb.
yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı olarak ve toplum çıkarlarını
gözetir biçimde kurulmalı,

15. Yeni bir kamu mülkiyeti ve yönetimi anlayışını geliştirilmeli ve
uygulanmalı, kamu kurumları
toplumsal çıkarlar doğrultusunda,
çalışanları tarafından yönetilmeli
ve denetlenmeli; bu kuruluşların
faaliyetlerinin daha verimli ve etkin kılınmalı ve böylece kamusal
hizmetin niteliği ve çeşitliliği arttırılmalı, toplum çıkarlarının
korunması için, toplumdaki bireyler
bilgiye serbestçe ulaşmalı,
sorunların tartışılması ve karar alma
süreçlerine katılmasının önündeki
tüm engellerin kaldırmalı ve demokratik açıdan hesap
verilebilirliğin mümkün hale gelmeli,
16. Bunun için:
•

Özelleştirmeler durdurulmalıdır,

•

Enerji yoksullarına ve yoksunlarına kamusal destek mutlaka sağlanmalıdır. Kömür yerine doğal
gaz yardımı yapılmalıdır,

•

Enerji girdileri ve ürünlerindeki
yüksek vergiler düşürülmelidir.
Elektrik faturaları yolu ile konut
abonelerinden zorla tahsil edilen
TRT payı uygulaması son bulmalıdır,

•

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz, yatırım yerinde yaşayan halkın istemediği, topluma maliyeti
faydasından fazla olan tüm projelerden vazgeçilmelidir,

•

Verimli tarımsal arazilere, ormanlara, SİT alanlarına, yerleşim yerlerinin yakınına santral kurulmamalıdır. Trakya’da, Yumurtalık’ta,
Eskişehir-Alpu’da, Çanakkale’de
vb. bir çok yerde kömüre dayalı termik santral, Sinop, Akkuyu
ve İğneada’da nükleer santral,
Doğu Karadeniz'de, Dersim'de,
Alakır'da, Göksu'da, Türkiye'nin
dört bir yanındaki HES’ler gibi;
bölgede yaşayan halkın istemediği tüm projeler iptal edilmelidir

diyoruz.
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ETKİNLİK

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2019
SONUÇ BİLDİRİSİ
2019 Öğrenci Üye Kurultayı, "Eğitim Sorunları ve Öğrenci Üye
Örgütlülüğü" temasıyla 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde gerçekleştirilmiştir. Şubelerimizde kurultay başlıklarına yönelik olarak yapılan yerel kurultaylarda
ortaya çıkan görüşler; öğrenci üye örgütlülüğünün, ülkemizdeki
mühendislik eğitiminin, üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ve meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin tartışıldığı Öğrenci Üye Kurultayı’na taşınmıştır. Kurultaya 18
Şube ve 45 üniversiteden, MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre
Oda’ya üye olan 19 bin 632 öğrenci üyeyi temsilen 160 delege katılmıştır. Kurultayda gerçekleştirilen sunumlar ve forumlarda yapılan tartışmalar sonucunda görüşler ortaklaştırılarak kamuoyuna
duyurulmak üzere bu sonuç bildirisi oluşturulmuştur.
AKP iktidarı döneminde üniversitelerin sermayeye açılması ve
ticarileştirilmesi hızlanmıştır. Üniversitelilerin beslenme, ulaşım,
barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarına ulaşması, var olan ekonomik krizin ve uygulanan politikaların etkisiyle gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

"Eğitim Sorunları ve
Öğrenci Üye Örgütlülüğü"
temasıyla 9 Mart 2019
tarihinde Ankara’da
TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi’nde
gerçekleştirilen "2019
Öğrenci Üye Kurultayı"
Sonuç Bildirisi açıklandı.
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Geçmişte her ile bir üniversite söylemi ile yola çıkan siyasi iktidar,
kendi çıkarları için bir gecede açtığı üniversitelere ek olarak, var
olan köklü üniversiteleri bölerek, üniversiteleri plansız, karmaşık
ve bilim kurumu olmaktan uzak bir yapıya yöneltmektedir. Mevcut üniversitelerin durumlarını iyileştirmek ve bu üniversitelerin
durumlarını eşitlemekten uzak politikalar ülkeyi üniversite hurdalığına çevirmektedir. Gerekli laboratuvar koşulları ve altyapı
sağlanamaması sonucu öğrenciler ihtiyaçları olan pratik bilgiye
sahip olamamaktadır. Bu olumsuzluklar istihdam sürecinde hem
mezunların birçok problem yaşamasına neden olmakta hem de
kamusal bir hizmet olan mühendisliğin niteliğinde düşüş gibi ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminde artırılan kontenjanlar ve planlama anlayışının olmaması, çok sayıda mezunun
işsizlikle karşı karşıya kalmasına yol açtığı gibi mesleki kimlik erozyonu da yaratmaktadır. Mühendislik eğitiminin tamamlanması
için zorunlu olan stajlarla ve bazı üniversitelerde yine zorunlu
olan intern mühendislik, işyeri eğitimi vb. adlar altında öğrencilerin emekleri sömürülmektedir. Aynı zamanda bu uygulamalar
sırasında verilmesi zorunlu olan ücretleri ve yapılması zorunlu sigortaları karşılanmamakta ve bu duruma itiraz etmek isteyen öğrenciler, stajlarının yakılmasıyla tehdit edilmektedir. Bu kıskaçta
sıkışan mühendis adaylarına öğrencilik yaşamlarından başlamak
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üzere rekabet ve kariyerizm bir kurtuluş yolu olarak sunulmaktadır. Bu
durum sınıfsal konumunun farkında
olan ve halkın yararına üretim yapan
mühendisler olmamızı zorlaştırsa da
biz MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü
olarak bunun için mücadele etmekte kararlıyız.
Üniversitelerin kâr elde edilecek
kurumlar olarak görülmesini, öğrencilerin müşteri ve bilginin meta
haline dönüştürülmesini amaçlayan
yaklaşımları onaylamıyor ve doğru
bulmuyoruz.
AKP iktidarı süresince üniversiteler
ve üniversiteliler üzerindeki baskı
sürekli artmıştır. Binlerce öğrenci
fişlenmiş, haklarında çeşitli soruşturmalar açılmış ve bunların sonucunda çeşitli cezalar almıştır. Yine
binlerce öğrenci polis operasyonları
sonucunda tutuklanmış veya gözaltına alınmıştır. Üniversitelerdeki baskı öğrencilerle sınırlı kalmamış, ilerici
akademisyenlerin görevlerine son
verilmiş ve üniversitelerle bağları kesilmiştir.
Siyasi iktidarın üniversitelerdeki kadrolaşma politikası artık akıl almaz bir
düzeye ulaşmıştır. Akademisyenler,
yeterliliklerine bakılmadan, kişiye
özel kadrolar açılarak atanmakta,
hatta aile boyu atamalar yapılmaktadır.
Ancak bu durumun alternatifi mümkündür. Örgütlenmiş bir toplum yapısı içerisinde sorgulayan, düşünen,
düşündüklerini eyleme dönüştürebilen, birlikte üretebilen, bunların
yanında özgürlüğü doğru tanımlayan, toplumsal özgürleşmeyi savunan bir gençlik mümkündür. Bu
gençlik özerk, demokratik, bilimsel
bir üniversite eğitiminin savunucusu ve aynı zamanda başka bir dünya
yaklaşımının da taşıyıcısı olacaktır.
Bu nedenlerden dolayı Öğrenci Üye
statüsüyle Odamıza üye olunması,
biz gençler için önemli bir olanak
olarak görülmektedir. Bu örgütlülü-

ğün daha da geliştirilmesi için şubelerde ve üniversitelerde daha fazla
mesleki, sosyal, kültürel faaliyetler
ve örgütlü bir yaşam benimsenerek
düzenli biçimde öğrenci komisyonlarının faaliyetlerinin devam etmesini önemsiyoruz.
Üniversite öğrencisi olan bizler,
kurultayda ortaya çıkan fikirlerin
ülkenin üreten, sanayileşen, demokratikleşen, özgürleşen ve hakça
bölüşen bir ülke olması yolunda yürütülen mücadelelere katkılar sunacağı inancındayız. Birinci dereceden
tanıdığımız ve mağduru olduğumuz
çarpık eğitim sistemine, YÖK karanlığına, anti-demokratik uygulamalara,
teknik altyapıdan yoksun eğitim koşullarına karşı örgütlenerek ve paylaşarak mücadelemizi sürdüreceğiz.
Tüm bu belirlemeler sonrasında
taleplerimiz aşağıdaki gibidir:
• Nitelikli ve iyi eğitim alabilmek
yurttaşlık hakkımızdır. Eğitim her
aşamada eşit, parasız, bilimsel,
demokratik ve laik olmalıdır. Akademilerden uzaklaştırılan ilerici
akademisyenler görevlerine iade
edilmelidir. Eğitim hizmeti kamusallaştırılmalıdır. Genel bütçeden
eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara
ayrılan pay artırılmalıdır.
• SGK tarafından tek taraflı olarak
feshedilen Mühendis Mimar Şehir Plancısı asgari ücret protokolü
tekrar imzalanmalıdır.
• Üniversitelerde toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve
yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim
ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim
politikaları yaşama geçirilmelidir.
Sorgulayan, özgür düşünen ve bilimsel olarak gelişen bir üniversite
kimliği için ezberci ve baskıcı eğitimden vazgeçilmelidir.
• Ezberci eğitim yerine öğrenmek,

verileri kabul etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek, teknik
eğitim yanında sosyal ve kültürel
eğitimleri de tamamlamak, eğitimde sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel
kriterleri önemseyen, aydınlanmış
öğrencilerin yetişmesi en temel
amaç olmalıdır.
• Özelleştirmelerden vazgeçilmeli,
sermaye çevrelerine üniversitelerin hiçbir organında yer verilmemeli, bilimi sermayenin tekeline
sunan ve öğrencilerin ucuz işgücü
olarak sömürüldüğü teknopark,
teknokent gibi uygulamalar son
bulmalıdır.
• Tüm sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve öğrencilerin bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmaları
sağlanmalıdır. Üniversite bünyelerinde bulunan medikolar kapatılmamalıdır.
• Barınma hakkı sosyal devletin en
önemli görevlerindendir. Devlet,
üniversiteler için yeni yurtlar inşa
etmeli ve var olan yurtların şartlarını iyileştirmelidir. Yurtlardaki
tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.
• Öğrenci Komisyonları TMMOB’nin
ve MMO’ nun gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak, sürece göre örgütlenen değil, kendisinin süreci
örgütlediği bir yöntem ile çalışmalıdır.
• MMO öğrenci örgütlülüğünün
üniversitelerde geliştirilmesi için
daha fazla mesleki, kültürel ve
sosyal etkinlikler düzenlenmelidir.
Oda’nın akademisyenlerle organik diyaloglar kurarak öğrenci üye
örgütlülüğünün üniversitelerde
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
• Toplumdaki cinsiyet eşitsizliği
sürdükçe meslek alanlarımızdaki eşitsizlikler son bulmayacaktır.
Bu bilinçle hem toplumsal alanda
hem de meslek alanlarımızda sesi-
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•

•

•

mizi çoğaltmak adına örgütlü mücadelemizi güçlendirici çalışmalar
örmeliyiz. TMMOB bünyesinde
yer alan kadın komisyonları bu çalışmaların öncüsü olmalıdır.
TMMOB ve bağlı Odalarının, üniversitelerdeki mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek
dallarında, lisans ve yüksek lisans
öğreniminin, eğitim programlarının oluşturulması, kontenjanlarının belirlenmesi ve yeni fakülte
ve bölümlerinin açılması süreçlerinde görüşü ve onayı alınmalıdır.
Altyapısı ve imkânları yetersiz üniversiteler açılmamalıdır
Uygulama, mühendislik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Teorik bilgiler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmelidir.
Stajyer alan firmalar üniversiteler
tarafından denetlenmeli, stajyerlere mesleki bilgilerin aktarılması
sağlanmalıdır. Stajyerlerin emeğinin karşılığı olan ücretleri güvence altına alınmalıdır.
Üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerin kampüslerde,
fakültelerde hayatlarını kolaylaştırmak için hala çalışma yapılmamaktadır. Okullara ulaşım sağlayan otobüsler, yollar, tuvaletler,
yurtlar, fakülteler engelli öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için düzenlenmelidir.
Uygun nitelikte ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli, öğretim
üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunması ve AR-GE laboratuvarlarında ve teknokentlerde
sermaye çıkarlarına göre üretim
yapması engellenmeli, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin
ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmeli, üniversitelerdeki siyasi kadrolaşma durdurulmalı,
öğretim üyeliği mesleği saygın
hale getirilmelidir.
Üniversitelerde kariyer odaklı
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kurslar, sertifikalar vb. uygulamalar yerine toplum odaklı bilimsel
çalışmalar yapılmalı ve eğitimler
verilmelidir.
• Eğitim problemlerinin giderilmesi için bireylerin eğitim sürecinde
tarafsız, nitelikli ve özgür bir eğitim sistemiyle kendini daha iyi bir
biçimde tanımlayabilmelidir. Üniversiteler üzerindeki baskı kaldırılmalı; üniversiteler her türlü düşüncenin dile getirildiği özgür ve
özerk kurumlar haline getirilmelidir. Üniversite öğrencileri üzerindeki polis ve soruşturma baskısı
son bulmalı ve tutuklu öğrenciler
serbest bırakılmalıdır.
• YÖK’ün baskıcı, piyasacı, gerici niteliği AKP ile birlikte derinleşmiştir. Demokratik eğitim ve özerk bir
üniversite için YÖK kapatılmalıdır.
• Üniversitelerde söz ve karar hakkı
üniversitelerin üç ana unsuru olan
öğretim üyeleri, üniversite emekçileri ve öğrencilerde olmalıdır.
Sermaye çevreleri ve siyasi iktidara üniversitenin hiçbir organında yer verilmemelidir. Üniversite
organlarının oluşumu, üniversite
bileşenlerinin dengeli ve eşit katılımını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Üniversite içinde
alınacak kararlar, tüm üniversite
bileşenlerinin içerisinde olduğu
mecralarda alınmalıdır.
• İnsan yaşamı ve doğal dengenin
korunmasına yönelik TMMOB ve
bağlı Odaların görüşleri ve çalışmaları dikkate alınarak uygulamaya geçirilmeli, halk sağlığını tehdit
eden, rant için yapılan gereksiz
ihaleler derhal durdurulmalıdır.
• Ülkemizde farklı görüşlerin ve
halkların bir arada yaşama hakkı
Anayasal güvence altına alınmalıdır. Irkçılığın ve gericiliğin pompalandığı toplumumuzda, ayrımcı
politikalara son verilmeli, zorunlu
din dersleri kaldırılmalı, her yurt-
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taşa ana dilde eğitim hakkı tanınmalı, savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçe eğitim, sağlık, bilim ve
tekniğe ayrılmalıdır.
• Anayasal bir meslek örgütü olan
TMMOB’ye yapılan baskılar üniversitelerimizde de öğrenci komisyonlarımızın
faaliyetlerini
kısıtlamakta ve hatta bazı üniversitelerimizde doğrudan engellenmektedir. Tüm meşruluğuna
rağmen MMO’nun üniversitelerde
çalışmalarının engellenmesini ve
kısıtlanmasını kabul etmiyoruz.
Bu talep ve kararlar, bilimsel, laik,
özerk, demokratik üniversite ve özgürlük mücadelemizin altyapısını
oluşturmak açısından önemlidir.
Bu temelin pekiştirilmesi ve bugün
tartışılan konuların pratik bir sürece
evrilmesi MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğünün görevidir.
Aldığımız kararları hayata geçirmek
amacıyla tüm üniversitelerde çalışmalarımızı artıracağımızı ve aydınlık
bir gelecek için mücadeleye devam
edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Bu yolda kutup yıldızımız Teoman
Öztürk’ün sözleridir:
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve
yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..."
YAŞASIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN
MÜHENDİSLER!
YAŞASIN ÜRETEN, SANAYİLEŞEN
VE DEMOKRATİKLEŞEN TÜRKİYE
MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN
MMO, YAŞASIN ÖĞRENCİ ÜYE
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ!

ETKİNLİK
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ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
ANKARA YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Açılış konuşmalarını MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Seyit Ali Korkmaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu
Başkanı Tülay Yener tarafından yapılan kurultay, meslektaşlarımız,
öğrencilerimiz, katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer
aldığı 120 kişi tarafından izlendi. Kurultaya Oda Merkezi'nden ayrıca Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Cem Şavur katıldı.
MMO Ankara Şube Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonu tarafından organize edilen kurultayda; “Teknolojik
Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri”, “Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı mı?: BOX SIMULATION”, “Endüstri Mühendisliği ve Endüstri 4.0:
Öğrencilik ve Sonrasında Yeni Sanayi Devrimi”, “Endüstri 4.0’da
Bugün ve Gelecek” konularında dört özel oturum ve serbest kürsü
konuşmaları gerçekleştirildi.

Endüstri ve İşletme
Mühendisliği Ankara
Yerel Kurultayı, “Akıllı
İşletmeler ve Endüstri
Mühendisliği’nin Geleceği”
ana temasıyla,
13 Nisan 2019 tarihinde
ASO Sürekli Eğitim
Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Kurultayın ilk oturumunda; Oturum Başkanlığını MMO Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Teknolojik Gelişmeler ve
Mühendisliğin Yeri” konusu, Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr.
Hayri Kozanoğlu’nun sunumu ve örnekli anlatımıyla gerçekleştirildi. İkinci oturumunda ise oturum başkanlığını MMO Ankara
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz’ın yaptığı,
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Serdar Tütek ile Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Direktörü Ufuk Kaya’nın
ortak sunumuyla gerçekleştirilen “Parti Üretimi mi, Tek Parça Akışı
mı?: BOX SIMULATION” konusu işlendi. Bu oturumda ayrıca izleyicilerin katılımıyla “Box Simulation” oyunu ve Model Fabrika Gezisi
gibi renkli etkinlikler yer almış, katılımcıların interaktif bir şekilde
kurultayımıza dâhil olmaları sağlanmıştır.
Kurultayın öğleden sonraki bölümünde, Oturum Başkanlığını
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve MMO EİM MEDAK
Başkanı Tülay Yener’in yaptığı üçüncü oturuma geçildi. Oturum-
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da, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Dengiz
tarafından “Endüstri Mühendisliği
ve 4.0: Öğrencilik ve Sonrasında Yeni
Sanayi Devrimi” konulu sunum gerçekleştirildi.

me Mühendisliği Yerel Kurultayı’na
hoş geldiniz.
Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde
makina mühendisleri yanı sıra endüstri, işletme, uçak, havacılık, uzay,
mekatronik, enerji sistemleri, otomotiv, raylı sistemler ve diğer bazı
mühendislik disiplinleri de bulunmaktadır.

Oturum Başkanlığını MMO Ankara
Şube EİM MDK Komisyonu Yazman
Üyesi Mahmut Akkaya’nın yaptığı
dördüncü ve son oturumda Ulusoy
Elektrik A.Ş. Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Planlama Müdürü Doğukan Şimşek tarafından
“Endüstri 4.0’da Bugün ve Gelecek”
konulu sunum gerçekleştirildi.

Odamızın üye sayısı bugün 111 bin
816’ya ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı
ikinci büyük meslek disiplini olan
endüstri ve işletme mühendislerinin
sayısı ise 8 bin 203’e ulaşmıştır.
Endüstri ve işletme mühendisliğine
yönelik etkinliklerimize, Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları yanı
sıra geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın
Konferansları, Endüstri Mühendisliği
Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi
ile KAIZEN Paylaşımları Etkinliğini de
eklemiş bulunuyoruz.

Oturumların ardından, MMO Ankara Şube EİM MDK Komisyonu Teknik
Görevlisi Mualla Özgür Özkan tarafından sonuç bildirgesi okunarak,
kurultay sonlandırıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener'in açış konuşması
şöyle:
Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Endüstri ve İşlet-

Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, Odamızın endüstri ve işletme

mühendisliklerine yönelik çalışma
programlarının
şekillenmesinde
önemli bir rolü bulunduğunu belirtmek isterim.
Ayrıca, Odamızın düzenlediği, makine imalatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi, bakım teknolojileri, enerji
verimliliği vb. konulardaki kongre,
kurultay, sempozyum etkinliklerinin
önemli bir bölümü endüstri ve işletme mühendisliği uygulama alanları
ile doğrudan ilişkilidir. Bütün bu etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım,
planlama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular irdelenmekte;
genç meslektaşlarımızın meslekisosyal gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.
Önceki kurultaylarda üzerinde en
çok durulan konuların başında, endüstri ve işletme mühendislerinin
yetki ve sorumluluklarını ve serbest
meslek uygulamalarıyla ilgili yasal
düzenlemelerin bulunmaması ve
meslek içi eğitim ve belgelendirme
programlarının yetersizliği konuları
gelmekteydi. Bu konuda Odamızca
sonuç alıcı çalışmalar yürütülmüş;
Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine hazırladığımız iki ayrı yönetmelik 2008 yılı başında Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda da, endüstri ve
işletme mühendisleri, endüstriyel
işletmelerde enerji yöneticisi olma
olanağına kavuşmuştur. Ayrıca endüstri ve işletme mühendislerinin
yetki alanlarının tanımlanması kapsamda, Meslek İçi Eğitim Merkezle-
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rimizde stratejik planlama, yatırım
hizmetleri yönetimi, enerji yöneticiliği, iş güvenliği ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve belgelendirmesi yapılmaktadır.
Şubelerimiz aracılığıyla da kalite
sağlama sistemleri, çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite planlaması, iç denetçi, 6 sigma,
satın alma yönetimi, stok yönetimi,
üretim kaynak planlaması, iş etüdü,
yalın üretim, ergonomi, işçi sağlığı
ve güvenliği, veri madenciliği seminerleri düzenlenmektedir.
Yeri gelmişken, meslek içi eğitim faaliyetlerimizde, öğretim üyelerimiz ve
konusunda yetkin meslektaşlarımızın desteğini beklediğimizi burada
özellikle belirtmek istiyorum.
Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da
artırılarak sürdürülmektedir. 1989
yılından beri yayımlanan Endüstri
Mühendisliği Dergisi yayın hayatını
sürdürmektedir. Dergimize ek olarak

altı yıldır düzenli olarak çıkardığımız
EİM Bülteni sürekliliğinin sağlanması
için önümüzdeki dönemde katkılarınıza ihtiyaç duymaktadır.
Kısaca özetlediğim bu çalışmalar,
Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürütülmektedir.
Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri ve İşletme Mühendisliği
örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu
komisyonlarda görev alan üyeler, şubelerimizde tüm endüstri ve işletme
mühendislerinin katılımı ile yapılan
seçimlerle belirlenmektedir.
Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve
toplumsal sorumluluk bilincinin
geliştirilmesi, çalışma alanlarında
karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların başarıya ulaşması,
büyük çoğunluğu örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin

Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına destek vermesinden, verdiğiniz
desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir.
Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma gruplarında,
komisyonlarda görev almanızı istiyoruz. Henüz Odamıza üye olmamış
meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına
yönlendirmenizi bekliyoruz. Oda yönetimi olarak, bu alanda yürütülecek
çalışmalara bütün olanaklarımızla
destek vermeye hazır olduğumuzu
belirtmek istiyorum.
Son olarak birikimlerini bizlerle paylaşacak olan konuşmacı hocalarımız,
firma temsilcileri ve uzman dostlarımız ile etkinliği düzenleyen Ankara
Şube Yönetim Kurulu, Ankara Şube
EİM MEDAK üyelerine ve etkinlik
sekreterimize Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor,
etkinliğin verimli geçmesini diliyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
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14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ 17-20 NİSAN 2015 TARİHLERİ
ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TESKON 2019 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 189 adet tam metin bildiri, 5 ayrı salonda paralel olarak düzenlenen 61 oturumda sunuldu. Kongre kapsamında birçok seminerin yanı sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller de düzenlendi.
Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise
tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları bir araya
getirdi.
Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye Dans Ekibi’nin gösterisi ile başlayan kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Messe Fuarcılık A.Ş.
Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, MMO Başkanı Yunus
Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.
MMO Başkanı Yunus Yener açılışta kısaca şöyle konuştu:

TMMOB Makina
Mühendisleri
Odası’nın (MMO)
düzenlediği 14. Ulusal
Tesisat Mühendisliği
Kongresi (TESKON)
ve Teskon+SodexFuarı, İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
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Her defasında gelişerek, büyüyerek akademik yapıların ve tesisat
sektörünün bilgi ve teknoloji paylaşım merkezine dönüşen Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongreleri meslektaş birlikteliğinin, öğrenmek ve öğretmek isteyen meslektaşların heyecanının zirvesi olmuştur. Kongremizin süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle
paylaşmaktan dolayı mutluyuz.
26 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeleri ele alan kongremiz, bu kez de kapsamlı programı ile kendisini
yine daha aşmış bulunuyor. Bu nedenle başlangıcından bugüne
bu kongrede emek ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor,
emeklerine sağlık diyorum.
Bildiğimiz üzere kongremizin ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” olarak belirlendi. Mekanik tesisat alanında
bugüne kadar yapılan tasarımlar ve uygulamalar arasında ciddi
çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda çalışan mühendisler ve
mimarlar yakından biliyorlar. Mekanik tesisat alanında teknoloji,

25
tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem
seçme ve tasarlamaya yönlendirmektedir.

operasyonel talepler, kodlar ve tasarım hedeflerinin sürekli değişmesi
de söz konusu. Sistem tasarımcıları,
üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına
uyum sağlamak için çalışıyorlar.
Daha uzun erimli ve net sıfır enerjili
binalara doğru yönelim artmaya devam ederken, diğer doğal sistemler
ile eşleştirilmiş bütünleşik yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil edilmesinin gelecekte yaygınlaşacağını
söylemek mümkündür.
Konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin artırılmasına verilen
önemle birlikte, sistemleri optimize
etmede güçlüklerle karşılaşıldığını
biliyoruz. Bu nedenle kod ve standartların oluşturulmasında her bina
veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmaya yönelik stratejilere
odaklanma gereği önümüzdedir.
Yapılar karmaşıklaştıkça yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde ve mimari üzerinde mühendisliğin etkisi ve rolü artmaktadır.
Bugünün ve geleceğin binalarında
kullanılacak tüm sistemlerin sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli olması,
mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu
durum mühendisleri sistemlerin tasarımından, imalatından, ömürlerini

Dünyadaki genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji
verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme,
akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin
interneti kavramları üzerinde daha
fazla durmamız gerekiyor. Nesnelerin internetinin mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile, sistemlerin gerçek zamanlı
izleme, kestirimci bakım, uzaktan
tespit, toplam kontrol edilebilirlik,
sistem uyarlanması gibi etkileri daha
da önem kazanıyor.
Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı,
hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için de kritik önem
taşıyor. Bu konulara bağlı olarak;
tasarım, sistemler, uygulama, test
ve devreye alma, işletme, ölçme,
denetim, eğitim, eğitim araçları ve
yöntemleri, yasal düzenlemeler vb.
mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital
teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulama ihtiyacımız var.
Kongremizin bu çerçevede bilimsel,
mesleki, sektörel gerekliliklere işaret
eden, sorunları çözümleriyle birlikte
ortaya koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde geçmesini
diliyorum.
Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve elemanlarından
oluşan iklimlendirme sektörünün
mevcut durumuna baktığımızda,
sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-

83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu görüyoruz.
Sektörün üretim değeri yaklaşık 8,6
milyar TL, katma değeri 2,3 milyar
TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise
yaklaşık yüzde 69; hammaddede
dışa bağımlılık oranı yaklaşık olarak
yüzde 30 civarındadır ve yüzde 25
civarındaki katma-değer düzeyi düşüktür.
GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge
ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı,
markalaşma ve patent sayısındaki
düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün
başlıca sorunları arasındadır.
Bu noktada ülkemizin kaynaklarının
ve üretim potansiyelinin rant ve kayırmacılıktan bağımsız bir şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas
alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz
insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini
ekonomik etkinlikte toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet
anlayışı temelinde istihdam odaklı
ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.
Bildiğimiz üzere ülkemizin sanayisi
giderek kan kaybediyor. Ülkemizin
zengin işgücü ve kaynakları çarçur
edilmekte; en büyük gücümüz olan
nitelikli işgücü vasıfsızlığa, ulusal
kaynaklarımız da özelleştirmeler
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ve rant ekonomisiyle çoraklaşmaya
başlamıştır. Tüm dünyada teknoloji
hamlelerinin yapıldığı bu dönemde
Türkiye, rant paylaşımı çarklarıyla
gerilemekte ve yoksullaşmaktadır.
Sanayisizleşmeyi üreten, işsizlik üreten, gelir dağılımını gün geçtikçe
daha da bozan bir ekonomik yapı
söz konusudur. Ülkemiz yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını, doğal ve kültürel varlıklarını özel çıkarlar uğruna
yok eden bir düzenin boyunduruğu
altındadır. Bu yapıda sanayi de ancak
taşeron düzeyde kalmakta ve bu durumdan hızla kurtulmak gerekmektedir.

istemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Okumuş, aydınlanmış, meslek sahibi olmuş, ülke ekonomisine katkıda
bulunan, vergisini ödeyen yurttaşlar
olarak herhangi bir umutsuzluk ve
yılgınlığa düşmeden demokrasiyi,
çağdaş demokratik siyaset ve değerleri egemen kılmak için sorumluluk
üstlenmek durumunda olduğumuzu belirtmek isterim.

Kuşkusuz siyasal ortamın da ekonomiyi, sanayiyi, üretimi, ithalata fazla
bağımlı olmayan bir ihracatı, yatırımları ve mühendisliği destekleyici,
işsizliği azaltıcı olması gerekir. Ancak şu an üzerinde yoğunlaşılan yol,
köprü, vb. büyük projeler, öncelikli
toplumsal gereksinimler değildir.
Ülkemizin içine girdiği yeni siyasi
atmosferin yaydığı belirsizliklerin
oluşturduğu ve oluşturacağı kırılganlıkların giderek artma olasılığı da
yüksektir.

Son olarak iki kısa değini ile konuşmamı tamamlayacağım.
Kongremiz ve fuara katkıda bulunan
kurum ve kuruluşlara, oturumlar,
sempozyumlar, seminerler ve panelde görüşleriyle katkıda bulunacak
tüm konuşmacı ve meslektaşlara,
tüm delege ve izleyicilere, düzenleme, danışma, yürütme kurulları ile
kongre sekretaryasına, İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlarına Oda Yönetim Kurulu adına
içtenlikle teşekkür ediyorum.

İki yıl önceki kongremiz 16 Nisan
Anayasa değişikliği referandumunun hemen ardından yapılmıştı ve o
zaman kamuoyuna yansıyan birçok
usulsüzlük iddiası söz konusuydu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz
zarf ve oy pusulalarının iptaline yönelik 2010 yılında getirilen bir hükmü iktidar partisinin isteği üzerine
uygulamaması söz konusuydu. 31
Mart 2019 yerel seçimleri de dâhil
artık hemen her seçim yeni sorun ve
kuşkularla sonuçlanıyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik
ortam ve karanlığa karşı aydınlığı,
baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri;
ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara
karşı barış içinde bir arada yaşama

Bu durum demokrasi, yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü vb.
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kültürünü; tek değerin daha fazla
kâr etmek olduğu piyasa toplumuna
karşı eşitliği ve adaleti temel alan;
üreten, sanayileşen, hakça bölüşen
bir Türkiye özlemiyle kongremizin
başarılı geçmesini diliyor, saygılar,
sevgiler sunuyorum.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz’da açılışta kısaca
şunları söyledi:
İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerimizin
düzenleme, yürütme kurullarında
yıllarca görev almış bir meslektaşınız
olarak burada, aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
“Mühendislikte Uzmanlık” kavramının gelişmesine ve yerleşmesine büyük katkıları olan TESKON’un çeyrek
asrı aşan bir süredir devam ettiren
Makine Mühendisleri Odamıza ve
ev sahipliğimizi üstlenen Makine
Mühendisleri Odası İzmir Şubemize
teşekkür ediyorum.
Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin temel disiplinlerinden
biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt
uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pazar oluşturmaktadır.

27
sı, ekonomideki yapısal sorunlardan
kaynaklanmaktadır.
Tesisat sektörü özelinde düşündüğümüzde planlı sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu
ithalat politikaları, özellikle yatırım
malları ithalatında korumacı politikaların olmaması ve tek taraflı olarak
imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması
bu yapısal sorunların başlıcalarıdır.

Sektörde ürün tasarımından imalata,
satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj,
işletmeye alma, test, kontrol, kabul,
işletme ve bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina
mühendisleri görev yapmaktadır.
Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve
korunması bizler için özel bir önem
taşımaktadır.
Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne olabileceğinin her
yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz
sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya
gelmiştir.
Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan
bilgi ve teknoloji, 26 yıldır meslek
alanımızın ve sektörün gelişmesine,
halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kentlerde
yaşamasına hizmet etmektedir.
Kongrelerimizde sunulan bildiriler,
yapılan kurslar, seminerler, atölyeler
ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler, tüm tesisat mühendisleri için
erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır.

Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan
kitaplarımızın karar alma süreçleri,
tesisat kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Tesisat kongrelerimizin temel amacı
tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki
gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat
mühendisliği ve etkileşim içinde
olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve
teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin temel
ve uygulamalı alanlarında bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin
hedefleri arasındadır.
Ülkemizde derin bir ekonomik kriz
yaşanıyor. Bu krizi en fazla hissettiğimiz alanlar, üretime dayalı sektörler.
Tesisat sektörü de bu krizi doğrudan
yaşayan sektörlerin başında geliyor.
Dövize bağlı girdi maliyetlerinin artması ve yükselen fiyatlar nedeniyle
talebin düşmesi, üretimi neredeyse
durma noktasına getirmiştir.
Öte yandan sorunun kaynağını sadece geçtiğimiz yıl ortaya çıkan kur
artışına başlamamak gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinin doğal bir
sonucu olan kur dalgalanmalarına
karşı bu kadar savunmasız olunma-

KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler, eşitsiz rekabet koşulları, üretimlerini durdurma, büyük firmaların isteklerine tabi olma,
fason üretimle dünya pazarlarına
düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı altındadır. Bu düşük kârlılık sektördeki
küçük ve orta ölçekli firmalarımızı ne
yazık ki kırılgan hale getirmektedir.
Büyük firmalar da geçmişteki düşük
döviz kuru politikalarından dolayı
artan oranda ithalata yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altında kalmıştır.
Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek azaldığı,
küçük ölçekli mühendislik firmalarının birbiri ardına kapandığı, büyük
işletmelerin ise işçi çıkarttığı bir dönemden geçiyoruz.
Tesisat sektöründe karşı karşıya
olduğumuz bu tablo aslında Türkiye’deki sanayi sektörünün genel
bir yansımasından ibaret. Türkiye
1980’li yıllardan tibaren, sanayi sektörlerine ucuz girdi sağlayan büyük
ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan
KİT’lerin özelleştirilmesiyle adeta bir
sanayisizleşme girdabına sokulmuştur.
Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine
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oturmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf
politikalarının yerini tüketim politikaları ve paradan para kazanma
arayışları almış; kent rantlarına, doğa
kıyımlarına, finans kazançlarına bel
bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi
üretken sektörler gerileyip rantiye ve
spekülatif kâr çevrelerinin egemen
olması söz konusudur.
Birkaç yıl öncesine kadar düşük kur
ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilen yüksek dış borçlanma, teknoloji yoğun ve artı değeri yüksek
sektörlerde değerlendirilmediği için,
bugün oluşan yüksek kur nedeniyle
büyük bir handikaba dönüşmüştür.
Bugün sanayi üretiminin büyük kısmı, borç faizlerinin ödenmesi için
kullanılmakta, yeni yatırımı ve teknoloji yenilenmesi yapılamamaktadır.

Her şeye rağmen geleceğe umutla
bakmak istiyoruz. Üreten, sanayileşen, kalkına ve hakça paylaşan bir
Türkiye umudumuzu korumak istiyoruz. Bu doğrultuda fikirlerimizi ve
çözüm önerilerimizi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşmak istiyoruz.

Seçmenlerin demokratik iradesinin
tanınmadığı, seçim hukukunun doğuda farklı batıda farklı işletildiği,
seçimleri kazanan adayların mazbatalarının keyfi biçimde bekletildiği
bir süreç işlemeye devam ediyor.
TMMOB olarak herkesi demokrasinin
evrensel değerlerine bağlı kalmaya,
hukukun üstünlüğünü tanımaya ve
halk iradesine saygı duymaya davet
ediyoruz.

Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek işsizlik, yüksek döviz kuru ve
bunlara eşlik eden ekonomik küçülme ülkemizin geleceğini, halkımızın
gündelik yaşamını tehdit etmeye
devam etmektedir.
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Türkiye tarihinin belki de en adaletsiz, en antidemokratik seçim süreçlerinden birisini yaşadık. İktidarın,
devlet olanaklarını siyasal menfaatleri için seferber ettiği, medyanın
iktidarın propaganda aracı olarak
işlediği, insanların korku ve tehditle
baskı altına alındığı böyle bir seçimin demokratik teamüllerle uzaktan
yakından ilişkisi yoktur.

Seçim süreci ne kadar antidemokratik işlediyse, seçim sonrası da aynı
şekilde antidemokratik biçimde işlemektedir.

Krizin yarattığı dalgalanmayı dengeleme iddiasıyla 6 ay önce ilan edilen
Yeni Ekonomi Programı neredeyse
hiçbir hedefini tutturamadı. Geçtiğimiz hafta yapısal reformlar olarak
açıklanan yeni paketten de emekçilerin kıdem tazminatının fona dönüştürülerek gasp edilmesinden
başka bir şey çıkmadı.



ilk ve en önemli adımı olacaktır. İnsanların adalete olan güvenini sağlamadan, insanların haklarına saygı
göstermeden, insanların geleceklerinden güven duyacağı koşulları yaratmadan ne ekonomi gelişir ne de
ülke huzura kavuşur.

Seçim öncesi konuşmalarımda da
tekrarladığım gibi, yerel yönetim
seçimleri olmasına rağmen, adaylar
ve projeleri değil, merkezi siyasal
ittifakların birbirleri hakkındaki sözleriyle yönlendirilen bir seçim süreci
yaşadık.

Sanayide yaşanan bu kriz elbette
topluma da yansımaktadır. Ülkemizin bugünkü temel sorunu olan
üretim kıtlığı, şehir merkezlerinde
kurulan tanzim çadırları önünde oluşan kuyruklar olarak sokaklara yansımıştır.
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TMMOB olarak en başından bu yana
krizin sadece ekonomik kriz olmadığını, ülkemizde derin bir yönetim
krizi olduğunu dile getiriyorduk. Yerel seçimlerde ve sonrasında ortaya
çıkan tablo bu siyasal krizin en açık
göstergesidir.

Anayasaya sadakat, hukuka saygı ve
demokrasinin gereklerini yerine getirmek, ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik ve siyasal krizden çıkışının
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Dört gün boyunca devam edecek
bu kongremiz de bunun araçlarından birisidir. Kongre kapsamında
düzenlenecek sempozyumların, seminerlerin, kursların ve fuarın tesisat
sektörünün canlandırılması için fırsat olmasını diliyorum.
Bizleri buluşturan arkadaşlarıma,
Düzenleme, Yürütme, Danışma Kurullarımıza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara,
Makina Mühendisleri Odamıza ve
İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına ve geçmişten bugüne bu
kongreye emek ve katkısı bulunan
bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş
enerjisi alanlarında ürün ve hizmet
üreten 100’den fazla firmanın katıldığı Teskon+Sodex Fuarına, 2 bine yakın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçi
bekleniyor. Fuar 20 Nisan akşamına
kadar MMO İzmir Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Dört gün sürecek kongredeki
tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulacak sonuç bildirisi ise daha
sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

SANAYİ ANALİZLERİ
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EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR, SANAYİ
GERİLİYOR, İŞSİZLİK TIRMANIYOR (45)1
Mustafa Sönmez2
Özet
Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin öfkesinin sandığa yansımaması için ve de özellikle Hazine kaynakları
ve öteki kamu imkanları kullanılarak hissettirilmemeye, Nisan başına kadar çöpler halının altında tutulmaya çalışılıyor. Fakat yaygın kanı,
esas kriz ateşinin Nisan ayı ile birlikte alevleneceği yönünde.
Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızlanıyor. 2018 son çeyreğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6 kadar altında kalması bekleniyor.
Bu da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek. GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 arasında daralması sürpriz olmayacak. Sanayi üretiminin 2019’un
ilk yarısında da hem baz etkisi, hem ithalat düşüşünün yansıması yüzünden düşük seyredeceği beklenmeli. .
Sanayi üretimindeki gerileme, mercek altına alındığında, imalat sanayiindeki yıllık gerilemenin ortalamayı biraz daha geçerek yüzde
7’yi aştığı görülüyor. Özellikle ara malları üretiminde gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa da,
sermaye malları üretimindeki yüzde 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert azalmadan kaynaklandı. İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan
düşüş, sektörel olarak analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde üretim düşüşü dikkat çekmektedir. Seramik, çimento
gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretim düşüşü yüzde 21’i geçmiştir. Yine
inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’yi aşan gerileme dikkat
çekmektedir.
İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını
yükseltmesinden etkilenmiş, daralan iç talep, üretimi yüzde 18’in üstünde de geriletmiştir. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren metal
sektöründe yüzde 13’ü, bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi gerileyen sektörlerden kağıtta
üretim düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11,5’i, makine ve elektrikli cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur.
Ekonomideki küçülme, beraberinde işsizliği de hızla tırmandırıyor. TÜİK, Ekim ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-dar tanımlı işsizlik
oranı yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 501 bin artarak 3 milyon 788 bine çıktı.
Tarım dışı işsizlik oranı ise Mart 2017’den itibaren en yüksek orana ulaştı. Ekim 2018 itibariyle tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13,6 oldu.
Genel işsizliğin yanında, genç işsizliğindeki artış da dikkat çekiyor. 2017 Ekim ayında yüzde 19,3 olarak ölçülen genç işsizliği, 2018 Ekim
ayında yüzde 22,3’e, genç işsiz sayısı da 1 milyon 167 bine çıktı.
İşgücü piyasasına çıkan 5,2 milyon gençten 4 milyonu istihdam edilirken, iş bulamayanların sayısı 1 milyon 167 bine ulaştı. Yani piyasaya
çıkmış genç iş gücünün yüzde 22,4’ü iş bulamadı. Ama bunlar “dar anlamda genç işsizler,” yani işin peşine düşüp iş bulamayanlar. Oysa
bir de eğitimde olmadığı halde işin peşine düşmeyen atıl, evde, kahvede zaman öldüren 1 milyon 733 bin dolayında işsiz kadın-erkek
genç nüfus var. Bunlarla birlikte geniş anlamda işsizlerin sayısı 2,9 milyona çıkıyor ve geniş anlamda genç işsizlik oranı da yüzde 22,3
değil, yüzde 41’i buluyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 45'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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GİRİŞ

işsizliğin tüm sektörlerde artacağını
haber veriyor.

Omurgasını sanayinin oluşturduğu
ekonomide, 2018’in ikinci yarısında
hissedilir biçimde ortaya çıkan resesyon, giderek depresyona, yani krize
dönüşüyor.Yılın 3. çeyreğinde yüzde
1,6’ya düşen büyüme oranının yılın
son çeyreğinde yerini eksi büyümeye,
yani küçülmeye bırakacağı kesin gibi
duruyor.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun sanayi
üretimine ilişkin verileri, ekonominin
sanayi üretimi yönünden nasıl sıkışıklık yaşadığını, nasıl büzüldüğünü
ve artık küçülme aşamasına geçtiğini
gözler önüne seriyor.
TÜİK’in açıklamasına göre Kasım ayındaki sanayi üretimi mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış hesaplamayla
bir önceki aya göre 0,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK’in 11
Mart’ta açıklayacağı 2018 son çeyrek
GSYH’nin yüzde 3-4’ü bulacak bir küçülme yaşayacağı konusunda görüşler yaygınlaşıyor. Bu durumda 2018
büyüme hızının da Yeni Ekonomik
Program’da (Orta Vadeli Program) hedeflendiği gibi yüzde 3,8 değil, en fazla
yüzde 2,5’ta kalması bekleniyor. 2017
büyümesinin yüzde 7,4 olduğu anımsandığında 2018’de sert bir yavaşlama
kayıtlara geçecek. Ama bundan daha
önemli olanı, 2019’u krizde geçirmesi
çok belli olan ekonomide daralmanın
boyutları. Tahminler, 2019 küçülmesinin yüzde 2’den az olmayacağı ve yüzde 4’ü de bulacağı yönünde.

Geçen yılın kasımındaki sanayi üretiminde takvim etkisinden arındırılmış
hesaplamayla yüzde 6,5’lik bir düşüş
kaydedildi.
Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızlanıyor. Geçen yılın son çeyreğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6
kadar altında kalması bekleniyor. Bu
da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek.
GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 arasında daralması sürpriz olmayacak.
Sanayi üretiminin 2019’un ilk yarısında
da hem baz etkisi, hem de ithalat düşüşünün yansıması nedeniyle düşük
seyredeceği beklenmeli.

Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart
yerel seçimlerinde seçmenin öfkesinin
sandığa yansımaması için ve de özellikle Hazine kaynakları ve öteki kamu
imkanları kullanılarak hissettirilmemeye çalışılıyor. Nisan başına kadar çöpler halının altında tutulmaya çalışılıyor.
Yaygın kanı, esas kriz ateşinin Nisan
ayı ile birlikte alevleneceği yönünde.

2018 Aralık ayında sanayi üretim endeksinde çok daha yüksek oranda
gerileme yaşandığı tahmin ediliyor.
Bunun nedeni de, baz etkisi, yani
2017’nin Aralık ayında şimdiye kadarki
en yüksek aylık üretimin gerçekleşmiş
olması. 2015 yılı 100 kabul edilerek
oluşturulan sanayi üretim endeksine
göre 2017’nin Aralık ayındaki endeks
130 düzeyine ulaştı. Bu bir rekor.

Ekonomide, özellikle sanayide ve inşaat sektörlerinde iyice hissedilen üretim daralması, beraberinde tırmanan
işsizliği ürpertici duruma getirdi. Öyle
görünüyor ki, 2018’in en çok konuşulan konusu nasıl enflasyon idiyse,
2019’un en çok konuşulacak konusu
da ürperten işsizlik olacak gibi görünüyor. DahasıTÜİK Ekim 2018 verilerini
ancak yayımlamışken ortaya çıkan görüntüler, dehşetli ve uzun sürecek bir
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2018 Aralık ayında bu düzeye ulaşmak mümkün değil. 2018’in Ocak-Kasım dönemindeki ortalama endeksin
114,2, Kasım ayındaki endeksin 116,7
olduğu göz önüne alınınca, Aralık
ayında da 2017’nin altında kalınacağı
söylenebilir. Böylece, 2018 son çeyre-
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ğinde endeks, 2017’nin son çeyreğine
göre yüzde 5,5-6,0 arasında daha düşük gelebilecek.
Sanayi üretiminde son çeyrekte yüzde 6’ya yaklaşacak düşüş, doğaldır
ki, ekonominin tamamına, özellikle
GSYH’ye yansıyacak. Son çeyrekte
GSYH’deki gerilemenin yüzde 3-4 dolayında olacağı tahmini, sanayideki bu
sert düşüş tahminine dayanıyor.
Sanayi üretimindeki gerilemenin 2019
ilk yarısında da sürmesi bekleniyor.
Bunun nedeni, 2018’inilk yarısında görece yüksek düzeyde üretim gerçekleştirilmiş olması,dolayısıyla baz etkisinin burada da yüksek olması.
2019’da, sanayi üretiminde 2018 son
çeyrekte başlayan düşüşün ve bunun
etkisiyle GSYH’de ortaya çıkacağı tahmin edilen gerilemenin sürmesi çok
muhtemel.
Son aylarda ithalatta yaşanan daralma
bir süre sonra sanayi üretiminin düşmesi olarak kendini gösterecek. İthalat
miktar endeksinde Kasım 2017-2018
arası azalma yüzde 23’ü buldu, hammadde ithalatında ise miktar endeksi
yüzde 25 azalma gösterdi.

İMALATIN ALT DALLARINDA
FARKLAR
Sanayi üretimindeki gerileme mercek
altına alındığında, imalat sanayiindeki yıllık gerilemenin ortalamayı biraz
daha geçerek yüzde 7’yi aştığı görülüyor. Özellikle ara malları üretiminde
gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert
bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa
da, sermaye malları üretimindeki yüzde 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert
azalmadan kaynaklandı. Üretimde dayanıklı mallardaki artışı mümkün kılan
ise, kısmen artan dövizin teşviki ile ihracat ve vergi indirimleri ile iç satışların
canlı tutulmaya çalışılması çabasıdır.
İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan
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düşüş, sektörel olarak analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt
sektörlerde üretim düşüşü dikkat çekmektedir. İnşaatın en erken krize giren
ve daha 3. çeyrekte yüzde 6’ya yakın
daralan sektör olduğu hatırlardadır.
İnşaata girdi veren seramik, çimento
gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en
sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretimi düşüşü
yüzde 21’i geçmiştir. Yine inşaatla ilgili
ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve
demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’yi aşan gerileme dikkat çekmektedir.
İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici
ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden
etkilenmiş, daralan iç talep, üretimi
yüzde 18’in üstünde de geriletmiştir. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren
metal sektöründe yüzde 13’ü, bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal
girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi
gerileyen sektörlerden kağıtta üretim
düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11,5’i , makine ve elektrikli
cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur. Deri,
kimya, gıda, giyim sektörlerinde de
yüzde 8 ile yüzde 2,5 arasında değişen
yıllık üretim düşüşleri saptanmıştır.
Üretimi artan sektörler ise petrol rafinajı, ecza ve mobilya sektörleri olmuştur.

siparişler, fabrika çıkışları, istihdam,
tedarikçilerin teslim süresi ve satın
alma stokları gibi göstergelerden elde
edilmektedir. 50 değerinin üzerinde
ölçülen tüm rakamlar sektörde genel
anlamda iyileşmeye işaret etmektedir
Kasım’da 44,7 olarak kaydedilen PMI
endeksi Aralık’ta 44,2’ye gerileyerek
sektörün krize girdiğini teyit etti.
PMI verileri Aralık ayında Türkiye imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğini ortaya koydu.
Rapora göre, üretim ve yeni siparişler
yavaşlamaya devam etti ancak gerileme Kasım ayındakine kıyasla daha düşük oranda gerçekleşti. Zorlu faaliyet
koşulları, üretim ve yeni siparişlerin
daha da yavaşlamasına neden oldu.
Ancak her iki göstergede de yavaşlama önceki aya göre hafif gerçekleşti.
Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda azalmaya devam
etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de
Aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü.

SATIŞLARDA GERİLEMELER
Ekonomideki küçülme, üretim verilerinden olduğu kadar, satış verilerinden
de izlenebiliyor. Bunlardan perakende
satış endeksleri ile ciro endeksleri, tıpkı üretimde olduğu gibi, sürekli bir iniş
trendine işaret ediyor..

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten
elde edilen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), anket verileri de sanayideki inişin izlendiği bir başka veri setidir.

Perakende Satış Endeksleri, perakende ticaret sektöründe farklı tür ve büyüklükteki girişimlerin satışlarını aylık
olarak ölçen bir endekstir. Perakende
Satış Endeksleri, perakende sektörünü
ölçmesinin yanı sıra tüketici güveninin
ve hanehalkı talebinin de göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
ekonominin durumunu gözlemlemek
adına en önemli göstergelerden birisidir.

PMI, imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans
göstergesidir. Manşet gösterge; yeni

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi 2018
yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda

İSO-PMI ANKET VERİLERİNDE
GERİLEME

gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)
yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün
satışları yüzde 1,4 arttı.
Ekonomide daralma enflasyondan
arındırılmış firma cirolarından da izlenebilmektedir. Referans ayda işyeri
tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarından oluşan cironun zaman içindeki gelişimi ekonomideki
nabzı izlemeye imkan verebiliyor. Gelir
İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren bütün girişimler endeks
hesabına dahil ediliyor. Gelir İdaresi
Başkanlığı’ndan KDV ve ÖTV beyannameleri verileri aylık olarak derlenmektedir. Ciro endekslerinin sanayi, inşaat,
ticaret ve hizmet alt dallarını kapsayan
bileşik endeksi, Ekim ayında yüzde 2,5
olan aylık düşüşün Kasım ayında yüzde 4,6 düşüşle sonuçlandığını ortaya
koyuyor.

İŞSİZLİK TIRMANIYOR
Ekonomideki küçülme, beraberinde
işsizliği de hızla tırmandırıyor. İşsizlik,
2019’da Türkiye gündeminin ilk sırasından inmeyecek ana sorun gibi duruyor.
Hem dar tanımlı, yani iş arayıp da iş
bulamayan, hem de TÜİK’in tanımlarına göre, iş aramadığı için işsiz olanların
katılımıyla hesaplanan “Geniş tanımlı
işsiz” sayısında hızlı bir yükseliş var.
TÜİK, Ekim ayı İşgücü İstatistiklerine
göre standart-dar tanımlı işsizlik oranı
yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 501 bin artarak
3 milyon 788 bine çıktı. Bir yıl içinde
işsiz sayısındaki devasa artış işsizliğin
2019’a damgasını basacak baş mesele
olacağını gösteriyor.
Tarım dışı işsizlik oranı ise Mart
2017’den itibaren en yüksek orana
ulaştı. Ekim 2018 itibariyle tarım dışı
işsizlik oranı yüzde 13,6 oldu.
Geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2018 iti-
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13,4 olacağını tahmin etmişti. Tarım
dışı işsizlik oranı 0,2 puan artarak Ekim
2018 döneminde 13,5 olarak gerçekleşti. Betam tahmin modeli, Kasım
2018 döneminde mevsim etkilerinden
arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının
artarak yüzde 13,7 seviyesine ulaşacağını öngörmektedir. Başka bir ifade
ile işsizliğin önümüzdeki aylarda da
tırmanışını sürdüreceği ve 15 Mart’ta
TÜİK tarafından açıklanacak tarım dışı
işsizliğin 2018 sonunda yüzde 14’e
ulaşacağı söylenebilir.

bariyle 6 milyon 351 bini buldu. İşgücü dışı nüfusun 1 milyon 579 binini, iş
aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 127 bini kadınlardan oluştu. Ekim 2018 itibariyle
iş aramayıp çalışmaya hazır olanların
yüzde 71’ini kadınlar oluşturdu.
Resmi olan 3 milyon 788 bin işsize,
TÜİK tarafından sayılmayan 2,6 milyon işsiz katılsaydı, gerçek işsiz sayısı
6,4 milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik
oranı da yüzde 11,6 değil, yüzde 18
olacaktı.

İŞSİZLERİN EĞİTİM DURUMU

Son iki yılın tarım dışı işsizlik oranları,
işsizlikte daha çarpıcı olgular sergiliyor. Tarım dışı işsizlik, Ekim 2018’de
13,6 oranı ile yılın en yüksek düzeyine
ulaştı.

Ekim ayı itibariyle 1 yılda sayıları 500
bin artarak 3 milyon 787 bine çıkan işsizlerin eğitim durumlarına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 47,4 ile lise
altı eğitimlilerde olduğu ve işsizler ordusuna 1 yılda katılanların yarısından
fazlasının yine bu kesimden geldiği
dikkat çekiyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim 2018 döneminde Eylül
2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım
dışı işgücü 93 bin artarak 27 milyon
229 bine yükselirken, tarım dışı istihdam da 26 bin artarak 23 milyon 553
bin kişi olarak kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı
67 bin kişi artarak 3 milyon 676 bine
yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise
yüzde 13,5’e yükselmiştir.

Bir yılda artan 500 bin işsizin 289 bini
yani yüzde 58’i lise altı, daha çok da
inşaat, tarım, turizm gibi kesimlerde
ancak istihdam imkanı bulan vasıfsız
denebilecek ücretli eleman kesiminden geldi.
Bu kesimi, yüksek öğretim diploması
olanlar izledi. Bir yüksek öğretim kurumu bitirmiş işsizlerin sayısı 1 milyon
50 bini bulurken toplamdaki payı da
yüzde 27,7 olarak gerçekleşti. Ekim
ayı itibariyle bir yılda işsizler ordusuna
katılan 500 bin kişinin 103 binini yüksek öğretim mezunu diplomalı işsizler
oluşturdu.

Ekonominin resesyona giriş yapmaya
başladığı Haziran sonrası aylarda tarım
dışı sektörlerden inşaat ve sanayide istihdam azalışları dikkat çekmektedir.
Bunlardan inşaattaki azalış özellikle
çarpıcıdır. Bu sektörde Haziran’da 2
milyon dolayındaki istihdam, Ekim sonunda 1 milyon 900 bine inerek 100
binin üzerinde azalırken aynı azalma
aynı sürede sanayide 50 bine yaklaşmış, böylece iki üretken sektörde 5
aydaki istihdam kaybı 150 bini bulmuştur.

Öte yandan işsizlere hangi meslekte iş
bulma peşinde oldukları sorulduğunda bunların yüzde 23’ünün “hizmet
ve satış elemanlığı” olarak yanıtlandığı görüldü. “Ne iş olsa yaparım” gibi
bir yanıt veren nitelik gerektirmeyen
işlere talip olanlar yüzde 18 ile ikinci
sırayı oluşturdular. Sayıları 304 bini
bulan teknisyen ve teknikerin işsizliği
ve sayıları 352 bini bulan tesis ve maki-

Kısa adı Betam olan Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi, mevsim etkilerinden arındırılmış
tarım dışı işsizliğin 0,1 yüzde puan
artışla Ekim 2018 döneminde yüzde
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ne operatörü işsizliği de dikkat çekici.
“Profesyonel meslek” olarak mesleği
tanımlanan işsizlerin sayısı 551 bin
iken toplam işsizler içindeki payları da
yüzde 15’i buluyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ÜRPERTİCİ
Genel işsizliğin yanında, genç işsizliğindeki artış da dikkat çekiyor. 2017
Ekim ayında yüzde 19,3 olarak ölçülen
genç işsizliği, 2018 Ekim ayında yüzde 22,3’e, genç işsiz sayısı da 1 milyon
167 bine çıktı. Bu, her 100 işsizden
neredeyse üçte birinin gençlerden
oluşması demek. Kriz şartlarında genelde işsizliğin yüzde 14-15’e kadar
çıkabileceği, genç işsizliğinin de yüzde
24-25’leri bulabileceği, tahminler arasında.
Ürpertici olan bu fotoğraftaki gerçek
genç işsizliğini ayrıca sorgulamak gerekiyor. Çünkü kavramları ve yöntemleri sorgulayınca karşılaşılacak gerçeğin ürpertisinin, bu sayıların ifade
ettiğinden daha büyük olduğu görülüyor.
Öncelikle “genç” hangi yaş grubu diye
sorulmalı. Sosyal bilimlerde yapılan
analizlerde genç nüfus tabanı 15 yaş
olarak alınıyor ama tavan 29 yaşa kadar çıkarılabiliyor. Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) ise 15-24 yaş aralığında
bir ortak tanımdan data üretiyor.
15-24 yaş grubundaki nüfus 2018
Ekim verilerine göre Türkiye’de 11,7
milyon ve 15 yaş üstü, nüfusun beşte
birine yaklaşıyor. Kendi başına ülke
için önemli bir potansiyel, varlık olan
bu imkânın ne kadar iyi değerlendirildiği, geleceğin sorumluluğunu almaya aday gençlerin ne kadar iyi, doğru
hazırlandığı ana tartışma konusu.
15-24 yaş grubu için en ideal olanı, bu
yaşlarda eğitimde, okulda olmalarıdır. Ancak eğitime gerekli önemi pek
vermeyen, kaynakları sınırlı tutan ülkelerde genç nüfustan eğitimde olan-
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lar, toplam genç nüfusun üçte birinin
biraz üstünde olabiliyor, geri kalanlar
iş bulabilirse çalışıyorlar, iş arayıp bulamayan ya da hiç iş aramayanlar ise atıl
duruyorlar. Bu son kategoriye sosyal
politikada “ne eğitimde ne işteki genç
nüfus” (NEET) deniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2018
için 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranının bir yıl önceye göre yüzde
19,3’den yüzde 22,3’e çıktığını bildirdi.
Bu geneldeki yüzde 11,6’lık işsizlik oranının neredeyse bir katı. Genç işsizlik
kadınlarda daha yüksek: Yüzde 27,9.
Tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde
34’ün üzerinde.
TÜİK 2018 Ekim’de “ne eğitimde ne
işte” olanların, 15 yaş üstü Türkiye
nüfusunun beşte birini oluşturan 12
milyona yakın genç nüfusa oranının
yüzde 24’den yüzde 24,7’ye çıktığına
dikkat çekti. Gerçek genç işsizliğini ne
eğitimde ne işteki nüfus veriyor.
TÜİK’e göre dar anlamda “genç işsiz,”
15-24 yaş grubundaki nüfustan iş gücü
piyasasına çıkıp son dört hafta içinde
iş arama kanallarından en az birini
kullanarak iş arayıp da bulamayanlar.
Burada işin peşine düşmek önemli bir
kriter. Dolayısıyla iş arama kanallarına
başvurmayanlar işsiz sayılmıyor. Bu tanıma göre iş gücü piyasasına çıkan 5,2
milyon gençten 4 milyonu istihdam
edilirken, iş bulamayan sayısı 1 milyon
167 bin. Yani piyasaya çıkmış genç iş
gücünün yüzde 22,4’ü. Ama bunlar
“dar anlamda genç işsizler”, yani işin
peşine düşüp iş bulamayanlar. Oysa
bir de eğitimde olmadığı halde işin
peşine düşmeyen atıl, evde, kahvede
zaman öldüren 1 milyon 733 bin dolayında işsiz kadın-erkek genç nüfus var.
Bunlarla birlikte geniş anlamda işsizlerin sayısı 2,9 milyona çıkıyor ve bunlar,
toplam 11,7 milyon genç nüfusun yüzde 24,7’sine çıkmış durumda.
Eğer iş aramadığı için iş gücüne dahil
olmayan, dolayısıyla “formel anlamda”

işsizler içinde görünmeyen 1,7 milyon
işsiz genç de iş aramaya çıksaydı, iş gücüne dahil olsaydı, iş bulamadığı için
formel genç işsizler içinde yer alacak,
genç işsizlik oranı da yüzde 22,3 değil,
yüzde 41 olarak görünecekti! Böylece
gerçek genç işsizlik sorununu şöyle
ifade edebiliriz: Yaklaşık 12 milyonu
bulan genç nüfusun yüzde 24,7’si, gerçek genç iş gücünün ise yüzde 41’ini
bulan bir genç işsizliği mevcut.
Gerçek anlamda genç işsizliği, yani “ne
eğitimde ne işteki genç nüfus” (NEET),
diğer ülkelerde de büyük sorun elbette. Türkiye benzeri “yükselen” ülkelerde de genç işsizliği yüksek. ILO verilerine göre, Türkiye’de yüzde 24’ü aşan
NEET, Brezilya, Arjantin, Endonezya,
Meksika, Hindistan gibi yükselen ülkelerde de yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Bu gruba İtalya’yı da
eklemek gerekiyor.
Bu sorunun en az hissedildiği ülkeler
ise eğitime büyük önem veren, gençleri okul yaşlarında daha çok eğitimde
tutan gelişmiş ülkeler. Japonya, Norveç, Hollanda, İsveç ve Almanya gibi
ülkelerde NEET yüzde 3-6 dolayında.
İngiltere, ABD, Fransa ve Kanada’da ise
bu oran yüzde 10-14 arasında.
Özellikle kriz konjonktürleri genç nüfus açısından daha yıpratıcı. Kriz konjonktürlerinde işten çıkarmalara daha
çok gençlerden başlanıyor. İş bekleyen
gençler, umutlarını kriz ertesine ertelemek zorunda kalabiliyor.
Eğitim görmüş gençlerin işe erişimleri
ayrı bir sorun. AB ülkelerinde gençlerin eğitimi arttıkça işsizlik oranlarının
düşmesine rağmen, bu ilişki Türkiye’de
tersine işliyor. Türkiye’de örgün eğitim
sisteminde edinilen nitelikler, iş gücü
piyasasının ihtiyaçlarıyla tam uyuşmuyor. Eğitimden istihdama geçişi
kolaylaştıracak rehberlik, iş bulma ve
eşleştirme kurumları ve politikaları da
yetersiz.

SONUÇ
2018’in 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyümede kalarak resesyona giriş yapan
Türkiye ekonomisi, öncü göstergelerin
verdiği sinyallere göre eksi büyüme
ya da küçülme yaşadı. Sanayi üretim
endeksi, bu tahminin en önemli
göstergesi sayılıyor ve Kasım ayı verisi, 2017 Kasım ayına göre üretimin
yüzde 6,5 düştüğünü ortaya koyuyor.
Sanayide, özellikle inşaatla ilgili alt
dallarda önemli üretim gerilemeleri
yaşanırken, iç talebe dönük otomotiv, beyaz eşya sektörlerinde de sert
düşüşler izleniyor. Sanayi üretiminde
gerilemenin Aralık ayında da sürdüğü
tahmin ediliyor.
Öte yandan İstanbul Sanayi Odası
Tedarikçiler Anketi verileri, TÜİK perakende satışlar ve firma ciroları ile
ilgili öteki göstergeler de 2018 son
çeyrekte dikkate değer bir küçülme
yaşandığını sergiliyor.
Ekonomide son çeyrekte yaşanan
küçülme ile 2018 için yıllık büyümenin yüzde 2,5 ile 3 dolayında
gerçekleşeceği ama Yeni Ekonomik
Programın yüzde 3,8’lik hedefine
ulaşılamayacağı yaygın bir tahmin.
2019 için küçülme oranı tahminleri ise
yüzde 2 ile 4 arasında değişiyor.
Ekonomide kaydedilen küçülme, istihdamda azalış ve işsizlikte tırmanışı
da beraberinde taşıdı ve işsizliğin
2019’un en önemli meselesi olacağı
şimdiden görülebiliyor. Hem mevsimsellikten arınmamış hem arınmış veriler 2018 Ekim ayında genel işsizliğin
yüzde 11,6’ya çıkarak işsiz sayısının 3,8
milyona dayadığını ortaya koyuyor.
İş aramayan kesim ile geniş tanımlı
işsizlerin sayısı 6 milyonu, gerçek
işsizlik oranı da yüzde 18’i buluyor.
Yılın tamamına ilişkin verilerle bu
oranın daha da tırmanacağı söylenebilir.
İşsizlik gerçek dehşetini ise küçülmenin derinleşeceği 2019 yılında gösterecektir ve deyim yerindeyse bir “afete” dönüşme riski taşımaktadır.
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EKONOMİ

Küresel Ekonomide Resesyon Endişeleri
Aslı Aydın1

D

ünya ekonomisi için 2017 yılı toparlanma emarelerinin oluştuğu bir yıl olsa da, 2018 yılının ilk yarısından itibaren bu emarelerin krizden çıkışa yeterli
olmadığı ortaya çıktı. 2018’in ikinci yarısından sonra
ise küresel ekonomi gözle görülür bir daralma sürecine
girmiş oldu. Gelişmiş ekonomilerden gelen olumsuz
veriler ve gelişmekte olan ülkelerin kriz çemberinden
çıkamaması, günümüzde küresel resesyon endişelerinin yaygınlaşmasına neden oluyor. IMF’nin küresel
büyümeye ilişkin tahmini, 2018 yılında yüzde 3,8’ten
2019’da yüzde 3,3’lük bir yavaşlamayı öne koyuyor.
Son tahlilde küresel kapitalizmin sistemik kriz süreçlerinden biri olarak tanımlanan bugünkü durgunluğa lokal gözlüklerle bakıldığında farklı bölgelerde birbirinden farklı faktörler ortaya çıkıyor. Örneğin dünyanın üç
büyük ekonomisinden biri olan ABD’de uzunca zamandır ağırlıklı olarak kurumsal ve gelir vergisindeki indirimler ve de vergi sistemindeki köklü değişiklikler gibi
dopingler ekonomide geçici bir toparlanmaya neden

1

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - asliaydin815@gmail.com
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olmuştu. Bu dopinglerin adım adım kesilmeye başlayacağı beklentisi ve bunun yanında Trump’ın üretimi
millileştirme hedefinin gerçekleşmemesi, verimlilik
düşüşlerinin devam etmesi gibi faktörler sonucu bu toparlanma havası- olumsuz verilerin de gelmesiyle- bir
anda yerini ekonomik yavaşlama endişelerine bıraktı.
Bir ekonomide gerçekleşen çıktı ile potansiyel çıktı arasındaki farkı yansıtan veriye çıktı açığı diyoruz. ABD’de
bu açığın potansiyel çıktıya oranı 2017’de yüzde 0,23
olarak gerçekleşmişken, yani ara kapanmak üzereyken,
2018’de yeniden yüzde 1,07’ye çıktı. 2018 sonrası yapılan tüm projeksiyonlar ise bu açığın giderek büyümekte olduğunu işaret ediyor. Bu projeksiyonlara göre
ABD’deki çıktı açığı oranı 2019’da 1,37, 2020’de ise 1,34
olarak gerçekleşecek.
ABD ekonomisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi
için istihdam verilerine bakmak önem taşıyor. ABD’de
işsizlik oranı 2000’lerden bu yana en düşük seviyesine
gelmiş durumda. Yüzde 4 olarak kabul edilen doğal iş-
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Grafik 1. Küresel Büyümede Yavaşlama, (GSYH değişim, %)
Kaynak: FT, Brookings Ins.

ABD ekonomisi potansiyel büyümesinden
uzaklaşıyor, (GSYH değişim, %)
%2,86

%2,22

2017

%2,33

2018

2019*

%1,87

2020*

Grafik 2. ABD Ekonomisi Potansiyel Büyümesinden Uzaklaşıyor (GSYH değişim, %)
Kaynak: IMF Outlook Database, 2017-2019
*Tahmin

sizlik oranının bile altında yüzde 3,9 olarak gerçekleşen
işsizlik oranı, bazı ekonomistlerin ‘büyük durgunluğun
geride kaldığı’ şeklindeki iddialarını da gündeme getiriyor. Ne var ki işsizlik oranındaki gerileme, nitelikli
bir istihdam artışını ortaya koymuyor. Bunun nedeni
ücretlerin ve verimlilik artışlarının bu olumlu havaya
eşlilik etmemesi. Center for Economic Policy Research
verilerine göre 2019’da ücretlerdeki ortalama yüzde
2,5-2,7 arasındaki artış, yüzde 2,67 enflasyon oranın-

dan arındırıldığında sıfırlanmış oluyor. İşsizlik verisi
açısından bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise
işgücüne katılım oranının yüzde 62 seviyelerinde olması. ABD için düşük sayılabilecek bu katılım oranı, işsizlik
oranının gerçek hayattaki işsizliği tam yansıtmadığını
ortaya koyuyor. Birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de
çok uzun süredir iş arayan ve bulamadığı için umutsuzluğa kapılarak iş aramaktan vazgeçenler işsizlik oranı
hesaplamalarına dahil edilmiyor.
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Diğer bir önemli faktör ise dış ticaret verilerinden izleniyor. ABD 2018’de 621 milyar dolar dış ticaret açığı
verdi. Bu açığın, ABD ekonomisinin resesyona girdiği
ve büyük durgunluğa sürüklendiği 2008 krizinden bu
yana verdiği en büyük dış açık olması, olumsuz senaryoları güçlendiren başka bir veri. 2017'de 552,3 milyar dolar olan dış ticaret açığının 2018’de yüzde 12,5
artması, kuşkusuz ABD’nin üç önemli pazarı Meksika,
Avrupa Birliği ve Çin’deki ekonomik gelişmeler ve bu
ülkelerin ABD ile olan ikili ilişkilerinin seyri ile yakından
alakalı.

Tabi bu, adı üzerinde ticaret savaşı. ABD’den bu ataklar gelirken Çin de boş durmuyor, ABD teknolojisi ile
rekabet edebilecek yeni yazılımlar için kolları sıvıyordu. Google hamlesinden sonra Huawei Kurucusu Ren
Zhengfei, Google’dan daha ileri bir yazılım için kolları
sıvadıklarını ilan etti. Bu açıklama, Huawei’nin 2019’un
ilk çeyreğinde ABD'li Apple'dan 17 milyon fazla akıllı
telefon satışı gerçekleştirmesi, dolayısıyla Apple'ın telefon satışlarını yüzde 20, pazar payında ise yüzde 2’lik
bir gerileme yaratması hesaba katılırsa, ulaşılabilir bir
hedefi ortaya koyuyor.

Dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş olan ABD ile
Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Google'ın, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını duyurmasının ardından daha
yüksek bir tansiyona taşınmış oldu. Başlangıcı ABD’nin
Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve
alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması
ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı, son zamanlarda durulma
sinyalleri verse de son günlerde teknoloji savaşlarına
sahne olarak yeniden alevlenmiş oldu. ABD Başkanı
Donald Trump’ın telekomünikasyon ekipmanlarını dış
ticaret yasağı listesine eklediğinin duyulmasının ardından Silikon Vadisi'nin dev şirketleri de bu savaşa
katılmaya başladı, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan
ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıkladı.

Buradan Çin ekonomisine uzanırsak, teknoloji hamlelerine rağmen genel makro görünüm hem bugün hem
de gelecek açısından pek olumlu gözükmüyor. Hatta
IMF’ye göre bir küresel resesyon oluşacaksa, buna büyük katkılardan birinin Çin tarafından geleceği öngörülüyor.
Yıllardır çift hanede büyüyen Çin, 2007 yılında yüzde
14,20 büyümesinin ardından 2008’de girdiği tek haneli büyüme sürecinden bir türlü çıkamadı. Ekonomik
büyüme önce 2008’de yüzde 9,60’a ardından 2012’de
yüzde 7,9’a düştü ve en son da 2015’te indiği yüzde 6’lı
seviyelerde kalarak daralmaya devam ediyor.
Küresel ticarette önemli bir paya sahip olan Çin, bir
yandan gerileyen ihracat, bir yandan da gerileyen iç
talep ile mücadele ediyor. Ülke için önemli bir gelir
kaynağı olan ihracat hacmindeki büyüme 2017’de 9,10
iken 2018’de yüzde 4’e sert bir iniş yaptı. 2019’da IMF

Grfik 3. Ticaret Savaşları Gölgesinde Küresel Ticaret Hacmi Büyümesi, %
Kaynak: CPB World Trade Monitor
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Çin ekonomisinde daralma sürüyor (Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi, %)
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%6,27
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değer kaybettiği bir günde, küresel finans yatırımcısı elinde tuttuğu Arjantin
Pesosu’nu da satarak dolara dönmeyi
tercih ediyor. Dolayısıyla bir ülkede derinleşen kriz, diğer ülkelerde de yaşanan krizin boyutunu büyütüyor ve bu
bir sarmal şeklinde devam ediyor.

BÜYÜK DURGUNLUKTAN DERİN
BUNALIMA

2020*

Yakın geçmişe uzanırsak, 2008’de yaşanan küresel krizin ardından dünya ekoGrafik 4. Çin Ekonomisinde Daralma Sürüyor (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi, %)
nomisinin kimi zaman toparlandığını,
Kaynak: IMF Outlook Database, 2017-2019
kimi zaman temposunu düşürdüğünü
*Tahmin
iddia eden IMF, Dünya Bankası, OECD
tahminlerince ihracat hacmindeki büyümenin yüzde
gibi kuruluşlar, bugün artık yeni bir küresel krizin yak3,3’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Yüzde 9’lardan yüzlaştığını söylemekten kaçınmıyor. Örneğin Uluslararası
de 3’lere ihracat hacmindeki daralma Çin ekonomisinPara Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, kürede önemli bir gelir kaybı yaratırken, diğer tarafta iç tasel ekonominin üzerinde fırtına bulutlarının birikmeklepteki düşüş başta konut talebi olmak üzere ithalat ve
te olduğunu ve hükümetler ile merkez bankalarının
yatırım kalemlerinde de düşüşlere neden oluyor. Koböyle bir durumla başa çıkacak donanıma belki de sanut satışlarındaki gerileme ortalama aylık yüzde 3’ün
hip olmadıklarını söylerken, IMF Başkanı Lagarde, "Fırüzerine çıkarken, ithalat hacmindeki büyümenin 2019
tınaya hazırlıklı olun" uyarısı yapıyor.
yılında yüzde 4’e inmesi bekleniyor (ithalat hacmindeki 2017 büyümesi yüzde 7). Çin’deki ekonomik aktiviteNitekim genel olarak bakıldığında, ekonomik durgunnin yavaşlamasının bir başka yansıması ise işsizlik veriluğun, emek üretkenliğindeki düşüşün ve finansal
lerinde görülüyor. 2018 yılını yüzde 3,8 işsizlik oranı ile
şokların kapitalizmin sistemik krizlerinin ortak özelkapatan Çin ekonomisi, 2019 Şubat ayında yüzde 5,3
likleri olduğu görülecektir. En nihayetinde bir kar biişsizlik oranına sahip oldu. İşsizlikteki bu ciddi artış, iç
rikimi rejimi olan kapitalizm, kar oranlarındaki düşütalepteki gerilemenin hızlanacağının bir öncü gösterşün 2008’den bu yana istikrarlı bir şekilde üstesinden
gesi konumunda.
gelememekte, içinde bulunduğu durgunluğu gerçek
anlamda aşamamaktadır. Aslına bakılırsa, kapitalizmin
Dünya ekonomisinde faizlerin yükselmeye ve likidite
kar oranlarındaki düşüşe karşı neoliberalizmin can sibolluğu döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte gelişmidi olarak yarattığı finansallaşma olanakları, bu temel
mekte olan ekonomiler olarak tabir edilen, ekonomik
yasanın işlemesinin önünü artık kesemiyor.
büyümeleri büyük çapta uluslararası finans yatırımlarına dayalı ekonomilerde kimi zaman finansal şoklara
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İŞ GÜVENLİĞİ

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Mustafa Yazıcı1
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5/10/2013
tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik
yapılan yönetmeliği, Resmi Gazetenin 31 Aralık 2018 tarih
ve 30642 sayısında (4. Mükerrer) yayımlamıştır.

Öncellikli olarak yönetmelikte yapılan değişikliklerden
bazılarına kısaca göz attığımızda;

Değişiklik yapılan yönetmelik 1 sayfa ve 6 maddeden
oluşmaktadır. Eki ise, EK-5 olarak tanımlanmış ve 21 sayfadan meydana gelmiştir.

-

-

Bu yazımızda yönetmelikte yapılan değişikliklere ve EK-5
e kısaca değinilecek ve bazı yorumlar da yapılacaktır.
Hemen belirtmek gerekir ki, bu yönetmeliğin bazı hususları aynı tarihte yani, 31.12.2018 den itibaren yürürlüğe
girmesine rağmen bazı hususları ise [Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) - Sütunlu Çalışma
Platformları (Cephe Platformları)] yayım tarihinden 1 yıl
sonra, bir başka deyiş ile 2020 yılı ocak ayında yürürlüğe
girecektir.

1

Makina Mühendisi - myazicim@hotmail.com
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-

-

“Yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı
noktaları…” ibarelerinde geçen bağlantı noktaları yerine, “ankraj noktaları” ibaresinin yer aldığı,
“Yüksekte çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike
ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli
eğitim verilir…” yerine, “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim
verilir.” ibaresinin yer aldığı,
Korkuluk sisteminin, “Yan Koruma ve Geçici Kenar Koruma (Korkuluk Sistemleri) “ şeklinde ele alınmış olduğu,
Seyyar iskelelerde özel tedbirler ibaresinin, “Seyyar
erişim ve çalışma kulelerinde özel tedbirler” olarak değiştirildiği,
“Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim dona-

39

Şekil 1. Sütunlu Çalışma Platformu

Şekil 2. Güvenlik Ağı
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nımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler”
ibaresinin, “Asılı erişim donanımlarında (asma iskeleler) özel tedbirler” olarak değiştirildiği, görülmektedir.
Yönetmelik değişikliği ekinde yer alan, “EK-5 Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik
Şartları” da ise asıl değişikliklerin yapıldığı, daha doğrusu;
A)
B)
C)
Ç)

Ön Yapımlı bileşenlerden oluşan Cephe İskeleleri,
Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri),
Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları),
Yaşam Hatları (Ankraj Hatları), Geri sarmalı düşmeyi
durdurucular,
D) Güvenlik Ağları
şeklinde 5 ana başlıkta konuların ele alındığı ve bu başlıklarda standartların belirtildiği, standartlardan da bazı
resim ve bilgilerin yönetmeliğin bu ekinde yer aldığı görülmektedir.
2013 yılında yayımlanan yönetmelikte, “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde
kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN
12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3
standartlarına uygun olması sağlanır.”, “Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik
dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına uygun olması sağlanır.” denilmiş ve sadece standart numaraları yer almış, ayrıntılı bir bilgiye yer verilmemiş idi.
Yine aynı şekilde, 2013 yılında yayımlanan yönetmeliğin
Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hususlar, Periyodik Kontrol Kriterleri kısmında da aşağıdaki
örnekte de görüleceği üzere sadece standart numaraları
verildiği, altına da bir dip not konulduğu görülecektir.
İşte, tam da bu nedenlerden dolayı bilhassa sahada çalışan mühendislere yardımcı olabilmek, daha da doğrusu

ülkemizdeki ölümleri-yaralanmaları asgariye indirmek
amacı ile (çünkü, bilmekteyiz ki SGK verilerine göre Yapı
İşlerinde ölümlü iş kazası oranı % 35-39 ile birinci sırada
yer almaktadır.) bundan 5 yıl önce bu dergide bazı makaleler yayımlanmaya başlanmıştır. Örneğin bu konuya ilişkin olarak Ekim-Kasım 2014 yılında Mühendis ve Makina
Dergisinin 657. ve 658. sayılarında “İskeleler”, Ocak 2015
yılında Mühendis ve Makina Dergisinin 660. sayısında da
“Güvenlik ağları” konuları ele alınmıştır.
Konuyla ilgilenenler, yönetmelik EK-5 de bazı bilgilerin
eksik olduğunun da farkına varacaklardır. Örneğin, Güvelik ağlarına ilişkin olarak,“Çalışma koşulları ve kurulum
alanının özellikleri göz önüne alınarak, TS EN 1263-1
standardında yer alan 4 Sınıftan ve 4 Sistem tipinden en
uygun olanı seçilir.” denilmiş, bu 4 sınıftan (ki bunlar; A1,
A2, B1, B2 olup, ağa uygulanan asgari enerji ile azami ağ
gözü büyüklüğüne göre bu sınıflandırma yapılmıştır.) nedense hiç bahsedilmemiştir. Yine, sistem tipi S,T,V,U olmasına rağmen, bu yönetmelik değişiklinde “Sistem U” dan
hiç bahsedilmemiştir! Konuyla ilgilenenler Mühendis ve
Makina Dergisinin 660. sayısında (Ocak 2015) buna ilişkin
bilgileri (sayfa 20, 21) aşağıdaki resimde örnek verildiği
üzere görebilecektir.
Güvenlik ağı sınıfları, asgari enerji ve azami ağ gözü;
Sınıf A1
Sınıf A2
Sınıf B1
Sınıf B2

:
:
:
:

EA = 2.3 kj
EA = 2.3 kj
EA = 4.4 kj
EA = 4.4 kj

lM= 60 mm
lM= 100 mm
lM= 60 mm
lM= 100 mm

Bu yönetmelik değişikliğinde dikkat edilmesi gereken
hususlar arasında;
-

Eğitimler,
Kontroller ve
Belgelere ilişkin cümleler de yer almış olmasıdır.

Tablo 1.
Ekipman Adı

Kontrol Periyodu (Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı
kalmak koşulu ile)

Standartlarda süre belirtilmemişse 6 ay

Yapı İskeleleri (5) (6)

Periyodik Kontrol Kriterleri (İlgili standartlar
aşağıda belirtilmiştir.)**
TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN
12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun
olarak ve EK-II'nin 4'üncü maddesinde belirtilen
hususlar dikkate alınarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2019



www.mmo.org.tr

41

Şekil 4. Sistem U: Düşey
Kullanım İçin Destek Yapısına
Bağlanan Güvenlik Ağı

Şekil 3. Ağları Oluşturan Ağ Gözleri

Şüphesiz, eğer bir kontrol var ise bunun da kayıtlı olması,
yani yazılı bir belge halinde bulunması gerekliliğidir. Bu
cümlelere örnek verilecek olunur ise;

-

-

İskelelerin standarda uygunluk belgesinin onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan Talimat El Kitabı yapı
alanında bulundurulur.
Kullanılacak cephe iskelesinin sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir. Mevcut değil ise
yapılır veya yaptırılır.
Geçici kenar koruma sisteminin standarda uygunluk
belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından
sağlanan kullanım ve bakım talimatlarının içeren el
kitabı yapı alanında bulundurulur.
Geçici kenar koruma sistemleri aşağıdaki durumlarda
kontrol edilir ve kontrol sonucu tespit edilen uygun-

A

B

-

-

-

A

B

0,40 m

0,40 m

4m

-

-

4m

-

suzluklar gerekli tedbirler alınarak derhal giderilir.
Geçici kenar koruma sistemlerinin Kurulum ve Sökümü, konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış çalışanlarca yapılır.
Yapı işlerinde TS EN 1495 +A2 standardına uygunluk
belgesi olan sütunlu çalışma platformları kullanılır.
Uygunluk belgesinin Onaylı sureti ve Talimat El Kitabı yapı alanında bulundurulur. Sütunlu çalışma platformları (Cephe Platformları) her kullanımdan önce
gözle muayene edilir.
Yaşam Hatları; her kullanım öncesi kontrol edilir.
Geri sarmalı düşmeyi durdurucular, için herhangi bir
standardın verilmediği görülmektedir. Üretici Talimatları dikkate alınacaktır.
Güvenlik ağlarının standarda uygunluk belgesi ve talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur.

Fy
2

Fy

UBL

2+UH
UBL UH
INSIDE+OUTSIDE

1,0m 0,50 m

1,0m 0,50 m
Çapraz

FHn

FHP

UH
INSIDE+OUTSIDE
0,60m
1.00m

Şekil 5. Cephe İskele Hesaplamaları
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-

Güvenlik ağlarında yaşlanma nedeni ile oluşabilecek
bozulmaların belirlenebilmesi için deney ağ gözü yılda bir teste tabi tutulur.
Güvenlik ağlarının kurulumundan sonra, düzenli aralıklarla veya olumsuz hava koşullarından sonra görsel
olarak kontrolleri gerçekleştirilir ve kayıtları işyerinde
saklanır. Sistemlerin kurulum ve sökümü, konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış
çalışanlarca yapılır.

-

İskeleler konusunda bu yönetmelik değişikliğinde yer
alan diğer bir husus ise “Ahşap iskeleler” dir. Buna ilişkin
olarak; “Kullanılacak ahşap iskelelerin TS 13662 standardına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin 13.5 m yi
aştığı durumlarda ahşap iskeleler kullanılmaz.” denilmiştir. Oysa bu konu, başka bir Bakanlığın mevzuatında yıllar
önce aşağıdaki şekilde özetle yer almıştır;

•

-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik
ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş
İskelelerine Dair Tebliğ (Resmi Gazete, 19.09.2014, 29124)
Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının
çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve çalışanların yüksekten düşme riskinin
olduğu bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj
işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile
onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan ahşap ile ön
yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan
dış cephe iş iskelelerinin detay çizimlerinin yapılması ile
ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde
inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum
alaşım bileşenlerden oluşur.
Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yazımızın başında, yönetmelik değişikliğindeki bazı hususların 1 yıl sonra yürürlüğe gireceğinden bahsetmiş ve bunlardan birisinin de “Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri)” olduğunu söylemiş idik. Bu durumda;
-

-

Kat döşeme kenarlarının çevresinde,
Döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşlukların
(Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları
gibi) çevresinde,
Yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren
pencere ve benzeri boşluklarda,
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Kat merdiveni kenarlarında,
Çatı kenarlarında ve özellikle çatılarda bulunan kırılgan yüzeylerin çevresinde,
Kalıp çalışmalarında (perde, kolon, tabliye imalatı vb)
çalışma alanının çevresinde,
Seviye farkı bulunan, uygulanabilir diğer çalışma alanlarında, bu bir sene içerisinde kullanılacak “Geçici kenar koruma sistemlerinin Ekipman Bileşenleri” aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
Geçici kenar koruma sistemleri; Ana korkuluk, Ara korkuluk veya Ara koruma ile Topuk levhasından oluşur.
Ara koruma; Ana korkuluk ile çalışma yüzeyi arasında
yer alan Tel örgü bariyer, Ağ veya benzeri bileşenlerden oluşur.
Geçici kenar koruma sistemlerinde; Ana korkuluğun
üst noktasının, çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az
1 m olması sağlanır. Topuk levhasının üst noktasının,
çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az 15 cm olması
ve platforma bitişik şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

-

•

•

Geçici kenar koruma sistemlerinin de iskelelerde olduğu
gibi, belirtilen durumlarda kontrol edilmesi ve kontrol
sonucu tespit edilen uygunsuzlukların gerekli tedbirler
alınarak derhal giderilmesi istenilmektedir.
Yönetmelik değişikliğinde bazı hususlara yer verilmiş
iken, değişen bazı durumlara neden yer verilmediği ise
anlaşılamamıştır. Örneğin; 2013 de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde;
“İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat
veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi
inşaatı mühendisi gözetimi altında ve ilgili yeterli eğitim
almış çalışanlar tarafından yapılır.” denilmiştir.
MYK, Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin Tebliğ ( 25.5.2015, 29366) yayımlanmış ve
zorunlu uygulama Mayıs 2016 da başlamıştır. Bu meslekler arasında inşaat alanındaki birçok meslek gibi, “İskele
Kurulum Elemanı, Seviye-3” de vardır.
22

11UY0031-3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

23

11UY0023-3

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

24

12UY0056-3

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

25

11UY0016-4

Kaynak Operatörü

Seviye 4

26

10UY0002-3

Makine Bakımcı

Seviye 3

43
Bu konu hakkında bilgi edinmek, yönetmelikte neden bu
cümlenin değiştirilmediğini/yönetmelikte yer almadığını anlamak için birkaç kez bilgi edinmek amacı ile başvurulmuştur. Son olarak 15 Eylül 2019 tarihinde CİMER e
başvurulmuş, aradan yaklaşık beş (5) ay geçtikten sonra
25.2.2019 da cevap gelmiştir.
Her ne kadar Bakanlık soruları zamanında cevaplanmasa
da, uygulamada “İskele Kurulum Elemanı Belgesi” istenilmelidir. Çünkü Tebliğ de “MYK, Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden
itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” ibaresi yer almaktadır.
25.2.2019 da CİMER den gelen cevapta da; “Belge zorunluluğu olan meslekler için belge şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, görüşleriniz yönetmelik çalışmalarında değerlendirmek üzere kayıt altına alınmıştır.”
denildiği görülmüştür.
MYK dan konu açılmış iken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yayımlanan, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen

Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1) (RG,11 Kasım
2018, 30592) ile 36 Meslek için de zorunluluk getirilmiş
olup, aşağıda Tebliğin 8.maddesinde de görüleceği üzere
“İnşaat İşçisi” de Kasım 2019 dan itibaren belgeli olmak,
belgeli çalıştırılmak durumundadır.
Bakanlık, 2014 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünü ve Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
nü yürürlükten kaldırmıştır. Gerekçe olarak da burada
yer alan bilgilerin güncelliğini yitirdiğini ana itibarıyla
belirtmiş, çıkardığı yönetmeliklerde de bu güne genel
ibarelere yer vermiştir. 2013-2014 yılında çıkardığı yönetmeliklerde ise, yazının başında da belirtildiği gibi sadece
standartların numarasına yer verip her hangi bir açılım
yapmamıştır. Hatta sahada çalışan mühendislerin, “İSG
Katip’te görev alanların bu standartlara erişebilmesinin
yolunun açılması” talepleri bile olmuştur. Ancak, bu son
yönetmelik değişikliğinde yapıya ilişkin standartların (eksiklikleri de olsa) açılımı yapılmıştır. Bu durumda; konuya
ilişkin standartlar değiştikçe yönetmelikler de mecburen
değiştirilecektir.
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Bunun dışında, standartlar sadece Yapı işleri ile kalmamaktadır. 2013 de yayımlanan yönetmeliğin EK-3 ünde
yer alan tüm ekipmanlara ilişkin standartlara ait bilgilerin
(Kazanlar, Tüpler, Tanklar, Kaldırma ve iletme araçları, İstif
makinaları vb) de detaylı bir şekilde yapılacak yönetmelik
değişiklikleri ile yayımlanması gerekecektir.
Konunun diğer bir yanı da, ölümlü iş kazalarının en yüksek yaşandığı bu sektörde konunun ciddi bir şekilde ele
alınmayışıdır. Konu ile ilgili mevzuat ilgili Bakanlık tarafından sürekli olarak değiştirilmektedir. Yapı işleri ile ilgili
konuda diğer Bakanlıkların (Bayındırlık ve İskân Bakanlığını-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bu konuya ilişkin mevzuatlarında da bu dağınıklık göze çarpmaktadır. Örneğin
Yapı Denetimi ile ilgili mevzuatta (4708 numaralı Kanun
ve ilgili Yönetmelikleri) Yapı Denetim Kuruluşlarına; “İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı
ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.” görev ve sorumluluğu
verilmiştir. Ayrıca, “ İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı

konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde
durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.”
görevi de verildiği bu cümleden anlaşılmaktadır. Bu iş
yerindeki İş Güvenliği Uzmanının yapması gereken görev
ve sorumluluk, aynı zamanda Yapı denetim firmasına da
verilmiştir. Bu durumda, Yapı denetim firmasında görev
alanların aynı zamanda “İş Güvenliği Uzmanı” belgesine
de sahip olmaları gerekir.
“Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik
personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş
Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat
ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.” denilmiş, geçici
madde de ise;
“Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on beşinci fıkrası
kapsamındaki işlerde görev alacak mühendis, mimar ve
teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1/1/2012 tari-

Ek 1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
Sıra

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

1.

12UY0075-3

Elektrik Pano Montajcısı

Seviye 3

2.

15UY0211-4

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Seviye 4

3.

15UY0214-5

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü

Seviye 5

4.

12UY0075-4

Elektrik Pano Montajcısı

Seviye 4

5.

12UY0075-5

Elektrik Pano Montajcısı

Seviye 5

6.

12UY0081-3

Frezeci

Seviye 3

7.

12UY0081-4

Frezeci

Seviye 4

8.

16UY0253-2

İnşaat İşçisi

Seviye 2

9.

13UY0121-5

İşletme Elektrik Basımcısı

Seviye 5

10.

15UY0205-3

Köprülü Vinç Operatörü

Seviye 3

11.

13UY0170-3

Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)

Seviye 3

12.

12UY0063-3

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü

Seviye 3

13.

17UY0268-3

Liman RTG Operatörü

Seviye 3

14.

17UY0269-3

Liman SSG Operatörü

Seviye 3

15.

12UY0061-3

Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)

Seviye 3

16.

14UY0202-3

NC/CNC Tezgah İşçisi

Seviye 3

17.

14UY0202-4

NC/CNC Tezgah İşçisi

Seviye 4

18.

15UY0236-3

Orman Üretim İşçisi

Seviye 3

19.

15UY0237-3

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi

Seviye 3

20.

12UY0076-4

Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Seviye 4

21.

11UY0019-4

Otomotiv Elektrikçisi

Seviye 4

22.

14UY0191-4

Otomotiv Gövde Onarımcısı

Seviye 4
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hinden 1/1/2020 tarihine kadar 4857 sayılı İş Kanununa
uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunludur.”
denilerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (A, B, C sınıfı belirtilmemiş!) olmayanların bu yılın sonunda Şantiye şefliği
yapamayacağını da açıkça belirtmiştir. Ancak, yukarıda
da bahsettiğimiz gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
yayımlanan bu yönetmelik de bu yazı yayına hazırlandığı
sırada değiştirilmiştir. 2.3.2019 tarihinde 30702 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yeni yönetmeliklerde, Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şefleri için ayrı ayrı yönetmelik çıkarıldığı görülmüştür. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin
bazı maddelerine baktığımızda;
“Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları, Madde 8 –
(1) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri
almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.
(4) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu
tutulamaz.
(7) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;
b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere, derhal bildirmek zorundadır.” denildiği, 1.1.2020 tarihine kadar iş güvenliği uzmanlığı belgesi
alma zorunluluğunun da ortadan kalktığı görülmektedir.
2010 yılındaki yönetmelikte yazılan bu cümleler ne olmuş da değişmiştir? SGK verilerine göre;
-2010 yılında 62.903 iş kazası meydana gelmiş, 1.444 işçimiz yaşamını yitirmiştir ve Yapı iş kolunda yaşamını yitirenlerin sayısı da 475 olarak açıklanmıştır. Bu durumda,
Yapı iş kolunda yaşamını yitirenlerin yüzdesi 32 (%32) dir,
-2017 yılında (2018 verileri açıklanmadığından ve 2019 un
ilk ayları olduğundan son açıklanan 2017 verileri ele alın-

mıştır) 359.653 iş kazası meydana gelmiş, 1.633 işçimiz
yaşamını yitirmiştir ve Yapı iş kolunda yaşamını yitirenlerin sayısı da 587 olarak açıklanmıştır. Bu durumda, Yapı iş
kolunda yaşamının yitirenlerin yüzdesi 35.9 (%35.9) dur.
Yani, Yapı iş kolunda iş kazalarında ya da hayatını yitirenlerde büyük bir oranda düşmenin olmadığı, aksine arttığı
görülmektedir.
Tüm düzenlemelerin, konuyla ilişkisi olan tüm tarafların
görüş ve önerilerinin alınarak ve bu görüş-önerilere değer verilerek, bilimin ve ülke gerçeklerinin göz önünde
bulundurularak yapılması halinde somut adımlar atılabilecektir.
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KİTAP TANITIMI

Kitap Adı: Sıhhi Tesisat Proje
Hazırlama Esasları
Yayın No: MMO/260/8
Sayfa Sayısı: 295
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
Yayın Yeri: İstanbul

Ü

lkemiz insanının konforlu,
sağlıklı, güvenli ve ekonomik
yapılarda yaşaması ve ülkemizin
çağdaş yapılara sahip olmasında
mekanik tesisat mühendisliğinin
önemi oldukça büyüktür.

Kitapta;

Mekanik tesisat projelerinin hazırlanmasında başvuru kaynağı
olacağını düşündüğümüz "Sıhhi
Tesisat Proje Hazırlama Esasları" kitabını tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin ve üniversitelerin makina mühendisliği
bölümünde okuyan öğrencilerin
ilgisine sunuyoruz.

•
•
•

Sıhhi tesisat projesinin yapılması
için gerekli olan TS 1258 Temiz Su
Tesisatı Hesap Kuralları ve TS EN
12056 Cazibeli Drenaj SistemleriBina İçi bu kitabın esasını oluşturmaktadır.
Kitabın "Ekler" kısmında, bilgiler,
proje ve hesaplar için gereken
standartlar, şekiller ve çizelgeler
bölümlere göre düzenlenmiştir.
Örneğin Ek.3, 3. Bölüm’ün ekidir.
İlgili standartlar özetlenirken standardın şekil ve çizelge numaraları
değiştirilmemiştir.
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•
•
•

•
•
•
•
•

sıhhi tesisat tekniği,
temiz su ve pis su tesisat tasarımı,
yağmur suyu tesisat tasarımı,
pis su arıtma,
yüksek yapılarda sıhhi tesisat,
sıhhi tesisat boruları,
sıhhi tesisat gereçlerinin ve
elemanlarının yerleşimi,
sıhhi tesisatta gürültü ve ses
yalıtımı,
enerji verimliliği, yalıtım ve kayıplar,
sıhhi tesisat proje hazırlama
esasları,
sıhhi tesisat proje örneği,
yangından korunma, bahçe
sulama, yüzme havuzu, mutfak, çamaşırhane, su arıtma ve
hazırlama tesisatları, tüketim
eğrisine göre boyler seçimi

konuları yer almaktadır.
Bu kitap Odamız Meslek İçi Eğitim
Merkezi (MİEM) tarafından açılan
konu ile ilgili mühendis yetkilendirme kurslarında eğitim kitabı
olarak kullanılmaktadır.

KİTAP TANITIMI

47

Kitap Adı: Asansör Periyodik
Kontrol Muayene Elemanı
Yayın No: MMO/700
Sayfa Sayısı: 208
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
(e-kitap)
Yayın Yeri: Ankara

Ç

ağımızda yaşanan değişim ve
gelişmeler yüksek katlı yapıların
artışına neden olmuş, asansörleri de
yaşamımızın önemli ihtiyaçlarından
birisi haline getirmiştir.

rinin gerçekleştirilmesi büyük önem

Tasarımından imalatına, bakımından
periyodik kontrolüne kadar her aşaması kontrol altında tutulması gereken asansörlerde, standart dışı ürün
kullanılması veya bakımının yetkisiz
ve ehil olmayan kişi ve firmalar tarafından yapılması sonucunda kazalar ve
arızalar oluşabilmektedir.

asansör periyodik kontrolü yapan mu-

Dolayısıyla, insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin
can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak
amacıyla taraflardan bağımsız bir başka göz tarafından periyodik kontrolle-

taşımaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
bu nedenle ve kamusal hizmet ve denetimde üstlendiği sorumluluk gereği,
ayene personeli ve aday muayene personellerine yönelik eğitim ders notlarını kapsayan bu kitabı hazırlamıştır.
Bu kitapla asansör periyodik kontrolünde görev alacak muayene personeli veya aday muayene personeline
yönelik Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ
(Sgm: 2016/18) ile belirlenmiş olan
konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılmaktadır.
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YAYIN POLİTİKASI

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
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na 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 uyulması 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 Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
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 Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
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.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

