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Melih Yalçın
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BÜLTEN
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Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Ezgi Yıldırım Tortoç

Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

14  Mayıs 2017 / 6450 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

Kongre ve Sergi  Merkezi 
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

Faks: (232) 486 20 60 
www.izmir.mmo.org.tr

 
BASKI

Berke Ofset - Levent Demyen
Tel: (232) 449 77 14 

Adres: Kazımdirik, Sanayi Cad. No:30, 
35100 Bornova/İzmir

—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı 
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar, 

yazarlarına geri verilmez.

—

Öğrencilere Yönelik Havalandırma 
Ve İklimlendirme Tesisatı Semineri 
Gerçekleşti 
 
Öğrenci Üye Komisyonumuz Teknik 
Gezi Gerçekleştirdi

TESKON Yine Binlerce Kişiyi Ağırladı

Odamızdan Dünya İşçi Sağlığı Ve 
Güvenliği Günü Açıklaması

Totaliter Rejim Riski, 2016’da 
Sanayiyi Geriletti

 İzmir’de On Binler Gündoğdu’da 
Buluştu

"HAYIR" Türkiye Halkının Vicdanında 
Kazanmıştır
 
Referandum Usulsüzlükleri Protesto 
Edildi 

İş Kazalarında Vahim Artışlar Var

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Yenilenebilir Enerji Komisyonu 
 

Genç Mühendisler Komisyonu:  
“Teknoloji Günlüğü” 
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16 Nisan 2017, Türkiye tarihi açısından çok önemli bir gün olarak anılacak. O gün bu ülkede yapılan 
referandumda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir hukuksuzluk yaşandı. Doğu ve Güneydoğu’daki 
oyların sayımı sırasında alınan alelacele bir kararla mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılmasına 
hükmedildi. Yasada net olarak bu oyların geçerli sayılmayacağı hükmü varken yasaya aykırı uygulama 
seçimin zaten şaibeli olan güvenilirliğini tamamen yok etti.
 
AKP döneminde yıllarca oylar çalınmasın diye organize olmaya çalışan ve bu konuda birçok yöntem 
geliştiren halkın gözleri önünde döndürülen tezgâhla evet oylarının sayısı ar tırılarak referandum 
sonuçlandırıldı. 

Katılım oranları yüzde yüz, hatta daha fazla olan sandıklar, tamamından evet çıkan sandıklar, özellikle 
Güneydoğu’da kapalı olarak yapılan sayımlar, oy kullanmayanların yerine kullanılan oylar bu referandumda 
kayıtlara geçen usulsüzlükler. Bütün bunlara kaç tane fazla basıldığı bilinmeyen mühürsüz oy pusulaları ve 
bunların geçerli olduğuna dair hukuksuz karar eklenince bu tezgâhın çok önceden kurulduğu ve organize 
edildiği anlaşılıyor. Daha önce de söyledik; devletin tüm olanaklarını kullanan Evet kampanyası karşısında 
kendi öz kaynaklarıyla çalışan Hayır kampanyası halkın vicdanında kazanmıştır. Bu referandum bizzat YSK 
eliyle yasaya aykırı alınan hukuksuz bir kararla meşruiyetini yitirmiştir ve derhal iptal edilmelidir. Ayrıca 
bu referandum sonucuyla AKP'nin kazandığı bütün seçimler meşruiyetini yitirmiştir.

Referandum sonrası yaşananlar ise yeni sistemin bizlere neler yaşatacağını açıkça göstermiştir. Meşru 
olmayan referandum sonuçlarını protesto eden birçok yurttaş gözaltına alınarak hatta tutuklanarak 
gözdağı verilmeye, tepkilerin kitlesel hareketlere dönüşmesi engellenmeye çalışılmıştır. İlimizde de 
aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca insan tutuklanmış, baskı rejiminin keyfi davranışlarının 
örnekleri topluma gösterilmeye çalışılmıştır.

TMMOB ve bağlı odalarımız ve üyelerimiz, Anayasa referandumu süresince parlamenter sistemi yok 
edeceği, tek adam rejimine yol açacağı, kuvvetler ayrılığını tamamen ortadan kaldıracak, rejim  değişikliği 
anlamına gelecek anayasa değişikliğine karşı, Cumhuriyeti, laikliği, parlamenter demokrasiyi savunarak 
Hayır kampanyası yürütmüştür. 
Şimdi bizlere düşen görev ülkemizi Ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan siyasi iktidara rağmen Hayır 
cephesinde buluşan emek, demokrasi, laik cumhuriyet savunucularını bir arada tutmak, büyütmek ve 
ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. 

Odamız tarafından Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, bu 
yıl 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde 13. kez düzenlendi.  24 yıldan bu yana her geçen gün kurumsallaşarak ve 
büyüyerek düzenlenen Teskon, bu yıl yine binlerce mühendis, mimar, teknik eleman ve öğrenciyi ağırladı. 
Detaylarını bültenimizde bulabileceğiniz Kongremizin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm üye, öğrenci 
üye ve çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

HAYIR, 
Bİz KAzANDIK!

TESKON YİNE 
BİNLERcE KİşİYİ 

AğIRLADI

BÜLTEN’DEN
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EğİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

Autocad (2d)  Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)

500 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

Solid Works Kursu
H.içi P.tesi–Ç.mba-Cuma(18.30-21.40)
H. Sonu C.rtesi – Pazar (09.30-13.30) 

600 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Ansys Yapısal
H. Sonu Cumartesi  (09.00-17.30)

600 TL / KİŞİ+KDV  
Süre: 2 gün / 16 ders

Inventor Kursu
600 TL / KİŞİ+KDV  

Cumartesi–Pazar (14.00 – 18.00) 
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

700 TL /KİŞİ+KDV  
Süre : 7 Hafta / 70 ders

CNC Programlama Kursu
H. sonu Cumartesi – Pazar (09.30-

13.30) 
650 TL /KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 214-215

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

20.05.2017–18.06.2017 (08.30-13.20)
500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

29.05– 02.06.2017 (13.00-18.00)
550 TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

25.05.2017 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

H. içi her gün (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme 
Kursu 

H. içi her gün  (09.00-17.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Delme – Tornalama – Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H. sonu(13.30-17.30)
500 TL /KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H. içi  (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H. içi   (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
05-06.06.2017 (13.00-18.00)

300 TL /KİŞİ+KDV

LPG Taşıma Personeli (Tanker 
Şoförü)  Kursu

14-15.06.2017 (13.00-18.00)
300 TL /KİŞİ+KDV 

LPG Teknik Personeli Kursu
300 TL /KİŞİ+KDV

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
200 TL /KİŞİ +KDV 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 215 - 214 

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 
METODOLOJİSİ  

29–30 Mayıs  2017, 09.30-16.30
220/290 TL+KDV

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi 

Eğitimi  
29–30 Mayıs  2017, 09.30-16.30

220TL / 290 TL + KDV (%18)

TEDARİKÇİ-TAŞERON 
İLİŞKİLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ  

30-31 Mayıs  2017, 09.30-16.30 
220/290 TL+ KDV

ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi
09–10  Haziran  2017, 09.30-16.30

220/290 TL+KDV

-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr 

http://mmoizmir.org
-

EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
1. İndirimli ücretler; MMO üyelerine, şubemiz 
teknik birimler hizmetlerimizden (periyodik 
kontrol, kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri) 
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan 
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir 
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması 
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen 
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair ilgili 
eğitim bölümünden onay alınması gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep halinde, 
sadece kuruluşunuza özel düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki 
aynı eğitime aynı firmadan katılım 
4 kişi ile sınırlıdır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / Alper Tortoç

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarakta 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 30277 sicil numaralı üyesi 
Ergun BIDIK'ı

kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 
yaşıyoruz. 

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu
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MİEM EĞİTİM KURSLARI
(EKİM-KASIM 2016)

Havalandırma Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

26-27 Mayıs 2017
28 Mayıs 2017 (Sınav Tarihi)

-
Havuz Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
30 Mayıs-01 Haziran  2017

2 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)
-

Enerji Yöneticisi Eğitimi
22 Mayıs-02 Haziran  2017

-
Klima Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
7-11 Haziran  2017

12 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)
-

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

16-18 Haziran  2017
19 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu  

Müdür Eğitimi (3 GÜN)
20-22 Haziran  2017

22 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)
-

Enerji Yöneticisi Eğitimi
12-23 Haziran  2017

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 215 - 214 
 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1-30 Nisan 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

               Şube Yönetim Kurulu

MUHAMMED MERCAN
ÇAĞATAY ŞEN
GÖZDE İHTİYAROĞLU
MUHAMMED BEDEHŞANİ 
ALPEREN
MERT ERCAN
ONUR ALTUN
ALAATTİN ATAÇ
SERKAN ÖZDUYUCU

ALİ BURAK KARAKUŞ
ALİ KEMAL FİDAN
ZEYNEL LEVENT CÜCÜK
BOTAN ÖZEN
KEMAL BÖLÜK
ŞEBNEM ÇIPLAK
BERKAY ÇETİN
ARİF KAYA
AHMET LEVENT YAZICI

GÖKHAN DİNDAR
HALİT KAFADAR
ÇETİN ERGÜN
BARAN AKYILDIZ
HACI MURAT ŞENEN
METİN ÖZDEMİR
EBRU AKTAĞ
TOLGA ASLAN
FIRAT KORKMAZ

MEDİHA AYTEN AKŞEHİR
ÜMİT AVCI 
DUYGU KILIÇ
CEM GEZİCİ
BATUĞHAN ERDÖNMEZ

İKM SEMİNERLERİ İKM SEMİNERLERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri Temel Bilgilendirme 

Semineri
23–24 Mayıs 2017, 09.30-17.00

Eğitmen: Elif ÖZARI

Süreç - Hata Türü ve Etkileri Analizi 
Bilgilendirme Semineri

30 Mayıs 2017, 09.30-17.00
Eğitmen: Cem TUNA

Problem Çözme Teknikleri
06 Haziran 2017, 09.30-17.00
Eğitmen: Günay GÜLSEVEN

Satın Alma Yönetimi
13 -14 Haziran 2017, 09.30-17.00

Eğitmen: Cem TUNA
-

*Eğitimlerimizden üst düzeyde fayda 
sağlanabilmesi için; özellikle ilk dört 
eğitime sırayla  katılım sağlanması 

önerilir.
- 

**Seminerimiz ücretsiz olup;  
kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır. Eğitim; 
Şubemiz İnsan Kaynaklarına Merkezine 

kayıtlı  iş arayan üyelerimize açıktır. 
Katılım için; eğitim başlığını, adı-soyadı 

mmo sicil numaranızı, telefonunuzu 
belirterek lütfen ikm-izmir@mmo.org.tr 

adresine e-posta gönderiniz.

Mekatroniğe Giriş / Akıllı Evler

Konuşmacı: 
Erol Uyar-Hikmet Gürbüz

27 Mayıs 2017
10.00–12.30

Yer : MMO Tepekule Kongre Merkezi - 
Ege Salonu

Eğitimde bir uygulama örneği 
olarak mekatronik sistemlerdeki 

gelişmelerin daha hızlı, daha yüksek 
kapasiteli kontrol cihazlarının 

kullanılmasına olanak vermesiyle 
ortaya çıkan akıllı ev kontrol 

sistemleri tanıtılacaktır. Akıllı evlerde 
mekatronik uygulamalar: Aydınlatma 

kontrolü, uzaktan kontrol, telefon 
sistemleri, güvenlik sistemleri, 

hareket dedektörleri, çoklu işitsel 
yayın; iklim kontrolü v.b

Genel olarak akıllı evlerden 
beklentiler dört ana başlık altında 
toplanabilir. Bunlar; güvenlik ve 
emniyetin artırılmasına yönelik 

sistemler; konfora yönelik sistemler; 
basitlik ve kullanım kolaylığı; enerji 

tasarrufuna yönelik sistemlerdir.
Şubemiz Mekatronik Komisyonu 

semineridir.
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ŞUBEDEN • HABER

ÖğRENcİLERE 
YÖNELİK 
HAVALANDIRMA 
VE İKLİMLENDİRME 
TESİSATI SEMİNERİ 
GERÇEKLEşTİ

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda gerçekleşt ir ilen etk inl ik te, BMO Toplum İç in 
Mühendislik Komisyonu Üyesi Barış özel taraf ından öncelikle 
Oda’nın SEÇSİS ile ilgili haz ırladığı rapor özetlendi. Özel, 
daha sonra internetin tarihçesini anlatırken, bilgi güvenliği 
zaf iye t ler in in sonuç l ar ı  ve ş i f re güvenl iğ i  konusunda 
bilgilendirmede bulundu. 
Toplum mühendisliğinin kapsamlı aç ıklaması ve hedef tek i 
k iş i ler in al ab ileceğ i önlemler,  d ikkat e tmes i gereken 
noktalar açıklanırken, bilişim saadet zincirleri konusunda da 
bilgilendirme yapıldı ve oltalama teknikleri örnekler üzerinden 
açıklandı.

ŞUBEDEN • HABER

İNTERNET 
HAFTASI’NDA 
KİşİSEL BİLGİ 
GÜVENLİğİ ETKİNLİğİ 
DÜzENLENDİ

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
ve Öğrenci Üye Komisyonu tarafından öğrenci 
üyelerimize yönelik düzenlenen “Geleceğin Tesisat 
Mühendislerini Hazırlıyoruz” seminerler dizisinin 
üçüncüsü 29 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti.

İnternet Haftası nedeniyle Şubemiz tarafından, 
Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) İzmir 
Temsilciliği’nin katkılarıyla 12 Nisan 2017 tarihinde 
“Kişisel Bilgi Güvenliği – Neden ve Ne Kadar” başlıklı 
bir etkinlik düzenlendi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
ve Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı konularının işlendiği 
seminere Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu Başkanı Mak. 
Müh. Ali Polat konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde kısmi iklimlendirme sistemleri, fanlar, projelendirme, 
otomatik kontrol sistemleri, hijyenik sistem hava kontrolü gibi 
konuların üzerinde duruldu.

Seminere 43 kişi katıldı.
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ŞUBEDEN • HABER

ŞUBEDEN • HABER

ÖğRENcİ ÜYE 
KOMİSYONUMUz 
TEKNİK GEzİ 
GERÇEKLEşTİRDİ

TÜRKAK 
DENETİMİ 
TAMAMLANDI

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 27-28 
Nisan 2017 tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 
ve Sakarya’da bulunan fabrikalara teknik gezi 
düzenlendi. 

Odamız Asansör Kontrol Merkezi’nde Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 10-29 
Nisan 2017 tarihlerinde denetim gerçekleştirildi. 

( Şubemiz Öğrenci Komisyonu, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ve Sakarya’da bulunan fabrikalara 
t ekn ik  gez i  gerçek le ş t i rd i .  Şubemiz Tekn ik  Görev l i s i 
Mustafa Egemen Özmen nezaret indek i gez ide komisyon 
üyeler i,  Gebze’de DYO ve İ zocam f abr ikal ar ın ı z iyare t 
ederken, Sakarya’da ise Toyota fabrikası gezildi. Ziyaretlerde 
fabrikalardaki çalışmalara ve mühendisler in roller ine ilişkin 
öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Teknik geziye 
33 öğrenci üyemiz katıldı.

( Asansör Kontrol Merkezinin TS EN ISO/ IEC 17020:2012 
Çeş i t l i  T iptek i Muayene Kuruluşl ar ın ın Çal ış t ır ı lmal ar ı 
iç in Genel Kr iterler standardına göre TÜRKAK taraf ından 
3. Çevr im 1. Gözet im denet imi 10-29 Nisan 2017 tar ihler i 
arasında başar ıyla gerçekleşt ir ildi. Denetim Adana, Denizli, 
Edirne, Kocaeli, Konya, İstanbul ve İzmir Şubeler i muayene 
bir imler inde yapılırken, Şubemizdeki denet im 28-29 Nisan 
2017 tar ihler inde gerçekleşt i.  Asansör Kontrol Merkez i 
denetim sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi 
ve sistemin iyileştirilmesi için çalışmalara başladı. 
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TESKON YİNE 
BİNLERcE KİşİYİ 
AğIRLADI
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
TESKON+SODEX Fuarı daha önceki yıllarda olduğu 
gibi yine yoğun katılımla gerçekleşti.

( Odamız tarafından Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen       
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı 
19-22 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşti. Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi ǹde gerçekleşen kongrenin açılış etkinliğinde 
Hacivat-Karagöz gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından açılış 
konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı yapan Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 24 yıldan bu yana düzenlenen 
TESKON ùn, Tesisat Mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı 
olduğunu geniş kesimlere kabul ettirmeyi başardığını ifade 
ederek, "Bugün ve geçmişte düzenlediğimiz kongrelerde seminer, 
sempozyum, kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında ele 
alınan konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok açık şekilde 
görmekteyiz" dedi.

Ermiǹ in ardından söz alan TESKON 2017 Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali Güngör ise Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ǹin, 
alanında en yaygın katılımlı ulusal platform olduğunu dile getirirken, 
Teskon 2017 kapsamında, hakem incelemesinden geçirilen toplam 
170 adet tam metin bildiri 5 paralel oturumda sözlü olarak sunulmak 
üzere kabul edildiğini, ayrıca kongre kapsamında Jeotermal Enerji 
Semineri ve çeşitli başlıklarda kurslar ile paneller düzenleneceğini 
söyledi. Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel de 
kongre ve fuarın sektörüğn çeşitli bileşenlerini bir araya getirdiğini 
ve başarısının da bundan kaynaklandığını belirtti. Türk Tesisat 

19-22 Nisan 2017
MMO Tepekule Kongre ve

Sergi Merkezi - İZMİR
13. Ulusa
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Mühendisleri Derneği Ymnetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış 
ise TESKON ùn 24 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanına 
önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, kongrede emeği 
olanlara teşekkür etti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da kongrenin, 
üniversiteler, mühendisler ile tesisat sektörü arasında bilgi 
birikiminin, yeniliklerin ve teknolojilerin paylaşılması, tüketicilerin 
ve üreticilerin bilinçlendirilmesi gibi görevleri olduğunu 
vurgulayarak, "Kongremizin bu açıdan bilimsel, mesleki, sektörel 
gerekliliklere işaret eden, sorunları çözümleriyle birlikte ortaya 
koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde geçmesini 
diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğin son konuşmacısı olan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TESKON ùn geçmişten bu yana çok önemli işlevler 
üstlendiğini ve ‘mühendislikte uzmanlık` kavramının kongre 
sayesinde yerleştiğini söyleyerek, "Kongrelerimizde üretilen, 
paylaşılan bilgi ve teknoloji, 24 yıldır meslek alanımızın ve 
sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, 
temiz mekânlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir" dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından açılış etkinliğine katılanlar ve 
sektör temsilcileri, kurdele keserek kongre ve fuarın açılışını 
gerçekleştirdi. 

Odamız tarafından Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleşen kongreye 
ve paralel olarak düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na 3 günde 
binlerce kişi katıldı. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ǹde 
gerçekleşen kongre ve fuar etkinlikleri 10 salon ve fuar alanında 
yapılırken, kongre 24 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından 
desteklendi. 

Kongre süresince düzenlenen oturumlarda, tesisat mühendisliği 
alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile 
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve 
deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulurken, seminer ve 
sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve 
araştırmalar tartışıldı.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15 kurs, 2 panel, 
2 saygı oturumu, 1 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirildi. 
Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına toplam 1761 
m2 net stant alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri 
ile birlikte 96 kuruluş katıldı. Kongreyi 1348 s̀i kayıtlı delege olmak 
üzere, 4800`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, 
meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6676`i 
aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. 
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PROJELERE DAİR SORUNLAR 
PANELDE KONUşULDU
TESKON’un ilk gününde, Tasarım ve Proje 
Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı bir 
panel gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yönettiği panele 
konuşmacı olarak Odamız adına Mehmet Soğancı, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği adına Zühtü Ferah, Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi adına Noyan Vural ve Karabağlar Belediyesi adına Alev Ağrı 
katıldı. Panelin ilk konuşmacısı olan Mehmet Soğancı, Odamızın 
bu alandaki görev, yetki ve sorumluluklarına dair bilgilendirmede 
bulundu. Tesisat mühendisliğinin, makina mühendisliğinin önemli 
bir mesleki uzmanlık alanı olarak öne çıktığını ifade eden Soğancı, 
Oda mesleki denetiminin projeler için gerekliliğini vurguladı.

Soğancı ayrıca şunları söyledi:

“Proje tasarım ve uygulama sürecinde, meslektaşlarımız diyor 
ki, yapı üretim sürecindeki dört disiplin olarak -makina, elektrik, 
inşaat ve ana aktör olarak da mimarlar-; meslekler arası proje 
üretimindeki olası sorunların giderilmesi için odalarımız arasında 
koordinasyon olması gerekir. Odamız, diğer üç Odayla merkezi 
düzeyde bu toplantıları yapmaktadır.

Mevcut durumda belediyelerden yapı ruhsatı almak için ruhsat 
projesi ve şantiyede uygulanmak üzere uygulama projesi gibi iki ayrı 
kavram oluşmuştur. Bu şekilde iki farklı proje uygulanması imara 
aykırı yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu ikiliğin 
önlenebilmesi için yasal mevzuatta belirtilen hususlara tüm yetkili 
mercilerin (Bakanlık, Belediyeler, Oda, Yapı Denetim Firmalar) aynı 
titizlikle riayet etmesi gerekmektedir. İmar kanununda ruhsat 
ve uygulamaları sayılırken tesisat projelerinin Oda tarafından 
belgelendirilmiş makina mühendislerince gerçekleştirilebileceği 
ve tesisat projeleri olmadan ruhsat verilemeyeceği açık bir biçimde 
belirtilmelidir.”

Soğancı’nın ardından söz alan Zühtü Ferah, tasarım ve proje 
hizmetlerindeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir sunum 
gerçekleştirirken, bu sorunlara ilişkin Odanın neler yapabileceğine 
dair önerilerde bulundu. 

Panelin üçüncü konuşmacısı olan Noyan Vural, mimarlar ile 
makina mühendislerinin birlikte çalışma reflekslerinin yeterince 
gelişmediğini ve bu nedenle sorunlar yaşandığını belirtti. Vural, 
proje tasarımı yapan mimar ve mühendislerin, bunun karşılığında 

hak ettiklerinin çok altında proje bedelleri aldıklarını söyledi. 

Paneldeki son konuşmacı olan Alev Ağrı, proje hizmet kalitesinin 
istenmeyen düzeylere gerilediğine dikkat çekerken, bunda denetim 
süreçlerinin yetersizliğinin, özellikle de projelerin ilgili meslek odası 
denetiminden geçmemesinin payının büyük olduğunu dile getirdi. 
Konuşmaların ardından panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

TESKON 2017’DE DÜzENLENEN 
PANELDE “TEST AYAR 
DENGELEME (TAD)” TARTIşILDI
Teskon 2017 kapsamında ikinci panel 21 Nisan 2017 
tarihinde “Test Ayar Dengeleme (TAD)” konusunda 
gerçekleştirildi.

Farklı disiplinlerden panelistlerin konuşmacı olarak katıldığı 
panelin Oturum Başkanlığını A. Metin Duruk yaptı. Panelde 
Makina Mühendisleri Odası adına Cemal Ahmet Akçakaya, Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği adına Sarven Çilingiroğlu ve Artuğ 
Fenercioğlu, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı adına 
Vural Eroğlu ve Işık Yücesoy, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 
adına Mustafa Bilge ve sektör adına Mehmet Erkan konuşmacı 
olarak bilgi verdi.

Panelin oturum başkanı olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
A. Metin Duruk, test ayar dengeleme konusunda derneklerin 
yaptıkları çalışmalar ve panelden beklentileri ifade ettikten sonra 
konuşmacılara söz verdi.

İlk konuşmayı Türk Tesisat Mühendisleri Derneği adına Sarven 
Çilingiroğlu gerçekleştirdi. Çilingiroğlu, tasarım aşamasında TAD 
için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: 

“Test edilecek, ayarlanacak dengelenecek ekipman ve sistemler için 
gerekli ölçüm noktaları olan basınç, sıcaklık, debi, hız gibi bilgiler 
projelere işlenir. Bunları plan, açınım fonksiyon şemaları, izometrik 
şemalar ve kolon şemaları olarak sıralayabilirim. Dengeleme 
için gerekli olan ekipmanlar da volume damper, ısıtma, soğutma, 
denge vanaları gibi projelere ilave edilerek TAD için ayrı bir proje 
hazırlanmalıdır.

Test edilecek, ayarlanacak ve dengelenecek ekipman ve sistemlerin, 
ölçülecek parametreleri ve kabul edilebilir toleranslarının 
belirlenmesi gerekir. Şartname ve keşif listesi hazırlanmalıdır.”

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği adına söz alan Mustafa Bilge, 
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commissioning hakkında bilgilendirmede bulundu ve bazı konulara 
dikkat çekti. Bilge, commissioning’in, bir görev, bir olay veya 
bir check list doldurma işlemi olarak algılanmaması gerektiğini 
belirterek commissioning’in bütün bir binayı kapsayabileceği gibi, 
bir sistem, bir bölüm ya da bir işletme için de yapılabileceğini 
söyledi. Bilge, konuyu ön tasarım, tasarım, uygulama, kabul ve 
garanti süreci şeklinde beş esas bölümde ele aldı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği adına konuşan Artuğ Fenercioğlu, 
TAD aşamasına girmeden önce otomasyon ve enerji verimliliği 
konusunda bilgilendirmede bulundu. Otomasyon sisteminin TAD'a 
yardımcı olup olamayacağına değinen Fenercioğlu şunları söyledi: 

“Otomasyon sistemi tarafından sürekli ölçülen bazı değerler 
ayar ve dengeleme değerlerinin doğrulama ve zaman içinde 
değişimini ve kontrolü sağlamak amacı ile ayar dengeleme işinin 
yapılmasını sağlamaya yardımcı rol üstlenir. Örneğin havalandırma 
sistemlerinde sürekli debi ölçümü. Plug fanlarda fan üreticisinin 
verdiği formülasyona göre fark basınç ölçümü yaparak debiyi anlık 
hesaplamak, göstermek kaydetmek. Böylelikle kanal üzerindeki 
kollar üzerinde debi ayar ve dengelemesi sırasında kaynakta sürekli 
ve güvenilir bir ölçümden faydalanabilir.”

Işık Yücesoy, sertifikalı test-ayar-dengeleme firmaları adına 
görüşlerini ifade etti. Test Ayar ve Dengeleme hedeflerinin zaman 
zaman farklılık gösterse de bina üretimindeki insan sağlığı, çevreyi 
koruma, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik gibi temel değerlere 
ulaşılabilmesi için tüm diğer disiplinlerle ortak bir vizyona sahip 
olması gerektiğini vurgulayan Yücesoy, bağımsız TAD firmasının 
salt testleri uygulamakla kalmaması, sürecin başından itibaren 
yer alarak bina üretiminde  “Çözüm Ortağı” olması gerektiğini 
söyledi. Yücesoy ayrıca, tasarımı takiben en kısa sürede bağımsız 
TAD firmasının devreye girerek en uygun tekniklerle, en kısa sürede, 
en sağlıklı sonuçları almak amacıyla proje üzerinde çalışmaya 
başlaması gerektiğini ve bunun sistem çalışma senaryolarına hâkim 
olunması konusunda hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Mehmet Erkan, konuyu işveren gözüyle ele aldı ve şunları söyledi:  
“TAD konusu biz yatırımcıları direkt ilgilendiren bir konu. 
Commissioning konusu TAD’dan bağımsız düşünülemez. Onun için 
biz bu süreci şöyle görüyoruz: Yatırımcının projeden beklentilerinin 
doğrulanması commissioning süreciyle birlikte yürütülmeli. Fakat 
commissioning süreci Türkiye'de çok da iyi anlaşılmış değil. Biz 
şu anda kendi profesyonel kadrolarımızla commissioning sürecini 
yürütmeye çalışıyoruz. Tabii, commissioning ve TAD’ı iki ayrı 
disiplin olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu iki ayrı disiplinin de 
mutlaka sınırlarının çizilmesi gerekir. Commissioning aşaması, 
aslında projede de değil, proje öncesi, tasarım oluşmadan daha 
önce, yatırımcı isteklerinin doğru algılanabilmesi için başlatılması 
gereken bir süreç. Ve bu iki süreçten birinin eksikliği bizim için 
problem. Yani TAD ayrı, commissioning ayrı, ikisini de mutlaka bu 
sürece dâhil etmemiz gerekiyor.”

Vural Eroğlu, TAD konusunda ISKAV’ın yaptığı çalışmaları anlattı. 
Derneklerin katılımı ile ISKAV Vakfı çatısı altında TAD işleminin 
gelişmesi için yoğun çalışma gerçekleştirildiğini belirten Eroğlu, bu 
çalışmanın bina üretim süreçlerindeki disiplinler arası kargaşaya 
yol açmadan binanın yaşama açılmasında tüm yaşam değerlerinin 
test edilerek teslim işini kapsadığını ifade etti. Eroğlu ayrıca 
şunları söyledi:

“Binaların sürekli hizmet üretimi yapacakları için, projelendirildiği 
gibi sürekli performansının maksimum değerde olması esastır. TAD 

hizmetinin sunulması ile bu durum büyük ölçüde yönetim kriterleri 
hazır olarak teslim edilir. Yapılmaması halinde yaşam riskinin 
yanında enerji kaybı ve çevre için tehlikeli durumlar yaratabilir. 

Bilhassa yatırımcının, yatırımının mali değerlerini, kabul 
kriterlerini, proje değerlerinin sağlanması işleminin tamamlanması 
beraberinde, kanun koyucunun oturma müsaadesi vermeden önce 
profesyonel ve bağımsız kuruluşlar tarafında sunulan bu hizmeti 
ve raporu aramakta ve bunun gelecekte de önemli hale geleceği 
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ciddi birikimine sahip TAD 
konusu ile ülkemiz artık daha sık karşılaşacaktır. O açıdan mekanik 
mühendisleri bütünü ile ilgilendiren bir konudur.”

TESKON KURSLARI KATILIMcILARI 
EğİTİMLERİ BAşARILI BULDU
Bu yıl 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi kapsamında 15 kurs düzenlendi. 

TESKON kapsamında “VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar 
Havalandırma Sistemleri”; “Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon 
Sistemleri Uygulamaları”; “Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları”; “Mutfak Havalandırması; 
Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları”; “Yüzme Havuzları Filtrasyon 
Tesisatı Projelendirme Esasları”; “İklimlendirme Sistemlerinde 
Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”; “Sistem Seçimi”; 

“Medikal Gaz Tesisatı”; “Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme”; 
“Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç 
ve Hibrid Sistemler)”; “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esasları”; “Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji 
Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji 
Yönetim Sistem Standardı” ile “Sanayide Enerji Verimliliği ve 
Uygulamalar ve Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi” ana 
başlıklarında kurslar düzenlendi. Birçok kurs, katılımcıların yoğun 
ilgisi nedeniyle kongre öncesi doldu. Kurs katılımcıları tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirmeler kursların başarılı geçtiği ve 
kursların geliştirilerek devam etmesi gerekliliği yönünde oldu.
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M M O  İ z m i r  Ş u b e s i  M e k a t r o n i k  K o m i s y o n u  E t k i n l i ğ i d i r.
K a t ı l ı m  Ü c r e t s i z d i r.

SEMİNER

Erol UYAR - Hikmet GÜRBÜZ
KONUŞMACILAR

27 Mayıs 2017, Cumartesi // 10:00 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Anadolu Cad. No: 40 Ege Salonu (B Katı) Bayraklı - İZMİR

MEKATRONİĞE GİRİŞ
AKILLI EVLER BOWLING TURNUVASI

26 Mayıs 
Cuma 

20:00 
Fame City

Hilton

MMO İzmir Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Etkinliğidir.
Profesyonel oyuncu katılamaz. Dışarıdan top getirilemez. 

 İLETİŞİM: Tayfun AK (555) 245 9688

KATILIM:
16 TL/kişi > Sadece oyun
34 TL/kişi > Oyun + Hamburger + Patates + Bira-Meşrubat
(Katılım 5’er kişilik takımlarla, takım isimleriyle ve en az 2 mmo üyesi olmalıdır.)

İlk üç takım final oynar (+1 oyun)
Ödül: ŞAMPİYONLUK KUPASI

*Çekilişle bir takıma evden kaçış oyunu hediye 

TESKON + SODEX, HVAc-R 
ENDÜSTRİSİNİ İzMİR'DE 
BULUşTURDU
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi paralelinde Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen teskon+sodeks 
fuarı, doğalgaz, ısıtma, soğutma, klima, pompa, vana, tesisat, 
su arıtma, jeotermal ve güneş enerjisi sistemleri gibi farklı ürün 
gruplarını tek bir çatı altında toplayarak, ziyaretçilerine sektörün 
yeniliklerini keşfetme imkânı sundu. Toplam 1761 metrekare alanda 
96 şirketin ürünlerini ve çözümlerini sergilediği Teskon+Sodex 2017,  
katılımcıları ve ziyaretçileri için etkin bir ticaret platformu sağladı. 
Eşzamanlı gerçekleşen fuar ve kongre, sektör temsilcilerinden 
yoğun ilgi gördü. Fuar, İzmir'in yanı sıra, farklı şehirlerden de 
profesyonelleri ağırladı.  4 gün boyunca 6676 kişi fuarı ziyaret etti.

TESKON KATILIMcILARI 
KOKTEYLLERDE BİR ARAYA GELDİ
TESKON katılımcıları, sempozyumun iki günü düzenlenen 
kokteyllerde buluşarak etkinlikleri değerlendirme fırsatı buldu.

TESKON kapsamında sempozyumun birinci günü İpragaz firması 
tarafından Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kordelya 
Salonu’nda bir kokteyl gerçekleştirildi. Kokteyle katılan yaklaşık 
400 kişi Grup Son Dakika’nın şarkılarıyla güzel vakit geçirdi. 

Sempozyumun üçüncü günü akşamı ise ÜNTES San. Tic. A.Ş. 
tarafından ürün lansmanı amacıyla bir kokteyl düzenlendi. 
Kokteylde, Çin’de gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir sunum 
gerçekleştiren firma yetkilileri çalışmalar hakkında katılımcılara 
bilgilendirmede bulundular. 
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ODAMIzDAN DÜNYA 
İşÇİ SAğLIğI VE 
GÜVENLİğİ GÜNÜ 
AÇIKLAMASI
Odamız tarafından, 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Günü’nde yazılı bir açıklama yapıldı.

( İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG), bütün çalışanlar ı ve 
i ş yer l e r in i  i l g i l end iren,  ç al ı şma y aşamın ın en teme l 
unsurlar ından bir idir. İşç i sağlığı ve iş güvenliğine ilişk in 
göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin 
gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır. Ancak 
SGK ve diğer resmi istatistikler göstermektedir ki, ülkemizde 
bu konuya gereken önem ver ilmemekte; yasa, yönetmelik 
ve uygulamalarda yeters iz kal ınmak tadır. Gerek işveren 
kesimi, gerekse kamu işvereni konumundaki devlet, neoliberal 
ekonomik polit ikalar ın da etk isiyle konuya gereken özeni 
göstermemektedir. 

Toplu iş c inayetler ine de dönüşen iş kazalar ı ve meslek 
hastalıklar ı, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
polit ikalardan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz iş kazalar ında 
Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalar ında ise 
Avrupa’da bir inc i, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 
Neoliberal ekonomi polit ikalar ı kapsamında iş güvencesinin 
azalmas ı, esnek çal ışma b iç imler i,  t aşeronl aş t ırmanın 
yaygınlaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme, 
sendikasızlaştırma, sosyal güvenlikten yoksun kayıt dışı işçilik, 
yoğun kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü, iş kazalarını artıran 
nedenler arasındadır.

İş kazalar ı sonucu toplu ölümler in artması nedeniyle 2012 
y ılında ç ıkar ılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile 
iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline 
ilişkin yönetmelikler defalarca değiştir ildi. Ancak kazalar ve 
iş c inayetler i ar tarak devam etmektedir. Yasa ilk gündeme 
geld iğ inde ve üzer inde yap ıl an değ iş ik l ik lere dair,  iş 
kazalar ı ve meslek hastalıklar ının bu yasa ve mevzuat ile 
önlenemeyeceğini hep söyledik. 
Bu gerçeklerden hareketle İSG alanı üzerine önerilerimizi aşağı-

da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

1. İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemenin can alıcı 
noktalarından birisi, kurulması gereken İşçi Sağlığı Güvenliği 
Enst itüsüdür. İdar i ve mali yönden bağımsız, üyeler inin 
çoğunluğu emek ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşması 
gereken bu kurum, düzenleme, denet im yapan bir yapıda 
olmalıdır.
2. Çal ışma yaşamına i l işk in düzenlemeler bu ens t i tü 
taraf ından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron 
çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakk ının önündek i engeller kaldır ılmalıdır. İSG alanında 
yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı olabilir. 
3. İ SG i le i lg i l i  düzenleme ve uygul amal ar, ay r ıms ız, 
kısıtlamasız bütün işyerlerini ve her statüdeki tüm çalışanları 
kapsamalıdır. 
4. Yapılacak düzenlemeler, “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanmasının öncelikle işverenin görevi olduğu” ilkesinde 
hareketle yapılmalıdır. İşyerinde istihdam edilen uzman, hekim 
vb.’nin verdikler i hizmet in bir danışmanlık hizmet i olduğu 
kabullenilmelidir.
5. Yap ıl acak düzenlemeler; İSG hizmet ler inin “p iyasa 
koşullarında verilmesi” anlayışı ile yapılmamalıdır. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliğinin sağlanmasında kamu hizmeti, kamu denetimi 
anlayışı hâkim olmalıdır. Yukarıda sözü edilen enstitü, hizmet 
ve denetimi organize eden, yerine getiren bir yapı olmalıdır. 
Halen uygulanmakta olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) 
anlayışına son verilmelidir.
6. İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, sağlık personeli 
ve diğer personelin eğit imi önerdiğimiz Enst itü taraf ından 
yer ine getir ilmelidir. Sözü edilen personel her y ıl yenileme 
eğitimine tabi tutulmalıdır.
7. Uzman, hek im, diğer personel ve sağlık personelinin 
işyer inde yürüt tüğü çal ışmalar, i lg il i  meslek örgüt ler i 
taraf ından denetlenmelidir.
8. Uzman, hek im, diğer personel ve sağlık personelinin 
işyerler inde görevlendir ilmesi, Enst itünün yerel bir imince 
yapılmal ı, iş yer i i le yapıl acak sözleşme “t ip sözleşme” 
olarak enst itü ve meslek örgütler i taraf ından hazırlanmalı, 
sözleşmede yer alan hususlar personel için asgari haklar olarak 
kabullenilmelidir.
9. Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı işyerindeki 
işç i sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumu Enst itünün yerel 
birimine raporlamalıdır.
10. Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin ücreti 
Enstitü bünyesinde oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır.
11. İ SG i l e  görev l i  ç al ı ş an tems i l c i l e r in in eğ i t imler i, 
Enst itünün görevlendirmesi ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek örgütleri taraf ından yapılmalıdır. 
12. Çalışan temsilc iler inin işyerler inin büyüklüğüne göre 
belirlenecek süre ile her gün işyer inin bütününde gözlem 
yapması ve bunu raporlaması olanağı yaratılmalıdır.
13. Çalışan temsilcilerinin koşulsuz iş güvencesi olmalıdır.
14. 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerler inde İşç i 
Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.
15. Çalışan temsilc is i, uzman, hek im taraf ından öner ilen 
hususlar, öner iy i yapan k işi ikna edilmediği sürece kabul 
edilmek zorunda olmalıdır. İşveren bu karara karşı sadece 
Enstitü yerel birimine itiraz edebilmelidir.
16. İşçi eğitimleri Enstitü taraf ından gerçekleştirilmelidir.

Ali Ekber Çakar 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı 
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TOTALİTER 
REJİM RİSKİ, 
2016’DA SANAYİYİ 
GERİLETTİ

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF ver iler i 
kullanılarak yapılan analizde, Anayasa değişikliğine giderek 
inşa edilmek istenen ‘Tek adam rejiminin’, genelde ekonomide, 
özel olarak da sanayide yarattığı olumsuz etkilerin verilerine 
yer verildi. 2016 Temmuz sonrası ekonominin yüzde 1 oranında 
büyümede kaldığının belirtildiği araştırmada, yeni seri milli 
gelirin istihdam verileriyle çelişkisine ayrıca dikkat çekildi.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

•	 Anayasa	 değişikliği	 gündemi,	 bunun,	 politik	 ve	 jeopolitik	
düzeyde bir iktirdiği r iskler, genelde ekonomiye, özel olarak 
da sanayiye kan kaybett irdi. Türkiye’nin r isk sıralamasında 
yükselen ülkeler iç inde bir inc i s ıray ı almasında, kendi iç 
ekonomik kır ılganlıkları kadar, Temmuz 2016’da tavan yapan 
ve o tarihten bu yana azalmayan politik ve jeopolitik riskleri 
etkili oluyor.

•	 15	 Temmuz	 darbe	 g ir iş imi	 i le	 t avan	 yapan	 r isk ler,	
devamında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ve KHK denilen 
kanun hükmünde kararnamelerle yönetim biçimi, hem iç hem 
dış aktörleri olumsuz etkileyen sonuçlar yarattı. Buna, Anayasa 
değişikliği ile bir “Tek adam rejimi”ne geçiş girişimi eklenince, 
ekonomi, iyice olumsuz bir iklimin etkisi altına girdi.

•	 TÜİK,	2015’te	yüzde	6,1	olarak	ölçtüğü	büyümenin	2016’da	
yüzde 2,9’a düştüğünü bildirdi. Bu, tüm yöntemsel eleştiriler 
saklı kalmak üzere, büyüme ivmesinin yar ı yar ıya azalması 
anlamına geliyor. Alt sektörler it ibariyle bakıldığında tar ım 
ve hizmetlerde 2016 yılında büyüme değil, küçülme yaşandığı 
görülüyor. Özellikle tar ımdaki küçülme yüzde 4’ün üstünde 
ve dikkat çekici. Aynı şekilde turizmin de yer aldığı hizmetler 
sektöründeki küçülme önem taşıyor.

•	 2016’nın	 ikinci	 yarısında	 ekonomi	 önemli	 bir	 düşüş	 içine	
girdi. Özel l ikle 15 Temmuz darbe gir iş iminin Türk iye’nin 
tüm r iskler ini yükselterek sermaye ç ık ış ına yol açmas ı, 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
27’ncisini “2016 büyüme verileri ve sanayi” 
konusuna ayırdı.

derecelendirme kuruluşlar ından negat if not alması, bunun 
etkisiyle TL’nin dolar karşısında diğer yerel paralardan daha 
fazla değer kaybetmesi ve bütün bunlar ın üret imi negat if 
etkilemesi, yılın ikinci yarısında farklı bir iklim yarattı. 2017’de 
de bu iklim sürmektedir.

•	 Yüzde	2,9	büyüdüğü	bildirilen	2016	milli	gelirinin,	ilk	yarı	
büyümesi yüzde 4,9 olmasına karşın Temmuz-Aralık dönemini 
oluşturan ikinci yarıda 2015’in ikinci yarısına göre ancak yüzde 
1 arttığı görülmektedir.

•	 2016’nın	 ikinci	 yar ısında	 sermaye	 hareketler inde	 rüzgar	
ters dönmüştür. Temmuz-Aralık 2016’da sermaye girişi bir yana, 
3,3 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır. Buna karşılık, 9,2 
milyar dolarlık kaynağı belirsiz sermaye gir işi olmuştur. Bu 
sermaye girişindeki gerileme, büyümeyi de olumsuz etkilemiş 
ve ikinci yarının büyüme ortalaması yüzde 1’e düşmüştür.

TÜİK’in yeni metodoloji ile hesapladığı milli gelir, 2010-2016 
döneminde y ıllık ortalama yüzde 6,8 artmış görünüyor. Bu, 
dünyada istikrarlı büyüme örneği ile ilk sırada olan Çin’in aynı 
dönem yıllık ortalaması olan yüzde 8’lik büyümeden, sadece 
1,2 puan geride bir performans olarak sunulmakta ve şaibeli 
bulunmaktadır.

•	 Dış	borç	ve	cari	açığın	milli	gelir	karşısındaki	büyüklükleri	
de “şişirilen milli gelir” taraf ından düşürülerek makyajlanmıştır. 
Ayrıca milli gelir artışı ile istihdamda değişim arasında büyük 
tutarsızlıklar bulunmaktadır. Bunların, IMF başta olmak üzere 
dış odaklarca nasıl değerlendirileceği de merak konusudur.
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İzMİR’DE 
ON BİNLER 
GÜNDOğDU’DA 
BULUşTU

( İ1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
mitingi, İzmir’de Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti. 
Mit inge, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeler i de 
katıldı. TMMOB İKK üyeleri, miting öncesinde Kordon’da “Hayır-
Geleceğimizi Çaldırmayacağız” pankartının arkasında toplandı. 
TMMOB üyeler i, mit ingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na 
gerçekleştirilen yürüyüşte “TMMOB büyüyor, mücadele sürüyor”, 

“Faşizme karşı omuz omuza”, “Mühendisler, mimarlar susmadı, 
susmayacak” gibi sloganlar atarken, mitinge TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’nun yanı sıra DİSK, KESK, TTB gibi sendika 
ve meslek örgütler i ile çeşitli demokratik kitle örgütler i ve 
partiler katıldı. Mitingde, referandum usulsüzlüklerine vurgu 
yapan pankart ve sloganlar öne çıktı. 

Gündoğdu Meydanı’nda mit ing ter t ip komitesi adına DİSK 
Ege Bölge Temsilc is i Memiş Sar ı bir konuşma yapt ı. Sar ı, 
konuşmasında kıdem fonu çalışmalar ına değinerek, “İktidar, 
işç i sınıf ının tar ihsel bir kazanımı olan kıdem tazminat ına 
göz dikmiş, k ıdem tazminat ı fonunun emekçiler in yarar ına 
olduğu iddiasıyla türlü yalanlara başvurmaktadır. AKP iktidarı 
‘tek bir taşeron işç i kalmayacak’ tuzağı ‘tüm haklar ından 
vazgeç, üç yıllık sözleşmeye geç’e dönüştü. Taşeron işçiliğin 
or tadan kalkması bir yana, AKP ikt idar ı ve Cumhurbaşkanı, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kaldırarak, memurun 
iş güvencesine son vereceğini söylüyor. Bizler buna asla geçit 
vermeyecek, iş güvencemize sahip çıkacağız” dedi.
Her y ıl 1500’ün üzer inde işç inin iş c inayetler ine kurban 
gittiğine dikkat çeken Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evi yakılmış, ocağı sönmüş, milyonlarca mülteci ucuz iş gücü 
olarak sermayenin hizmetine sunuluyor. Evden çalışma,  esnek 
çalışma gibi adlar altında kadın emeği daha da değersiz hale 
getiriliyor. Kadınlar toplumsal yaşamdan uzaklaştırılıyor, eve 
hapsedilerek çalıştırılmak isteniyor. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir’deki  
1 Mayıs mitingine katıldı.

Bar ış isteyen, emeğinin hakkını isteyen, herkese güvenceli 
iş, güvencel i gelecek is teyen kamu emekç iler i bask ıl ar, 
soruşturmalar, meslekten atılmalar, sürgün edilmeler, açığa 
alınmalarla teslim alınmak isteniyor. 
İkt idar, eğit ime, sağlığa yeterli bütçe ayırma yer ine sağlık 
ve eğit imi sermayenin iht iyaçlar ına göre dizayn etmenin 
koşullar ını torba yasalarla hazırladıklar ı yasa taslaklar ıyla 
çıkarmak için örgütlü güçlere saldırarak dikensiz gül bahçesi 
oluşturmaya çalışmaktadır. 

Doğanının talanına, ülkenin kaynaklar ının rantiyeye peşkeş 
çekilmesine karşı ç ıkan mimarlara, mühendislere ve onlar ın 
meslek örgütlerine topyekûn savaş açma hali yaşanmaktadır.
Eğitim alanındaki gerici politikalara her geçen gün daha vahim 
şekillerde şahit oluyoruz. Eğitimdeki gericileştirme çabalarına 
karşı en geniş birliktelikler i oluşturup iktidarın gericiliğine 
karşı özgürlükçü bir laiklik mücadelesini başlatmak acil bir 
görev olarak önümüzde durmaktadır. 
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AKP ik t idar ı döneminde kadına yönel ik ş iddet in ar t t ığ ı, 
kadınlar ın çal ışma yaşamının dış ına at ılması iç in esnek 
çalışma yasalar ının ç ıkar ıldığı, 4+4+4 eğit im modeliyle kız 
çocuklarının eğitimin dışına itildiği, çocuk yaşta evliliklerin 
arttığı görülmektedir. 

Yarı açık cezaevi durumuna getir ilen ülkemizde tüm muhalif 
basın, hatta havuza dâhil olmayan her basın kuruluşu geniş 
yasaklarla, baskılarla karşılaşmaktadır. Bu baskılar özellikle 
ser i tutuklamalar soysa medya er iş im engel lemeler i ile 
uygulanmaktadır. Demokrasiy i özgürlükler i savunan basın 
kuruluşlarının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz’un hemen sonrasında ilan edilen Olağanüstü 
Hal i le hak ve özgür lükler or t adan kaldır ı l ırken, OHAL 
hukuksuzluğunun en aç ık örnekler ine ç ıkar ı l an Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile FETÖ ile mücadele bahanesiyle, söz 
konusu cemaat ile uzaktan yakından ilgisi olmayan on binlerce 
muhalif görevlerinden ihraç edilmiştir ya da açığa alınmıştır.  
KHK’ler iktidarın elinde bir sopaya dönüşmüştür. 

Her f ır sat t a “halk ın sandığa yans ıyan ir ades inin esas 
olduğundan” bahsedenler, milyonlarca insanın iradesinin 
y ans ımas ı  o l ar ak  se ç i l en m i l l e t vek i l l e r in i,  be l ed i ye 
başkanlar ını hapsetmekte, görevden almakta hiçbir sakınca 
görmemekteler. AKP, sandığa yansıyan iradeyi tanımayarak, 
hapsederek demokratik, barışçıl çözüm yerine inkâr ve imha 
siyasetine sahip çıkmaktadır. Baskı ve savaş politikalarından 
vazgeç ilerek Kür t siyasetç ilere yönelik saldırganlığın son 
bulmas ını, Kür t halk ının temel demokrat ik talepler inin 
karşılanmasını, halklar arası eşitlik ve kardeşliğin tesisini, 
savaşa karşı barışı savunuyoruz.

Çal ışma ve yaşam şar t l ar ın ın g iderek ağ ır l aş t ığ ı,  her 
alanda faşizmin zirve yaptığı, iş güvencemize göz dikildiği, 
k ıdem tazminat ımızın or tadan kaldır ılmak istendiği, kamu 
kuruml ar ın ın var l ık  fonl ar ına dev red i lerek,  u lusal  ve 
uluslararası sermayenin çıkar ve beklentiler i doğrultusunda 
özelleşt ir ildiğ i, kadın emeğinin değersizleşt ir ildiğ i, yok 
say ı ld ığ ı,  emekç i lere köle l ik  koşul l ar ın ın dayat ı ld ığ ı, 
çocuk t ac izc i ler in in dev le t e l i y le korunduğu, AKP ’n in 
Ortadoğu’daki savaşı mezhepçi, milliyetçi, etnik politikalarla 
süreklileştir ildiği karanlık günlerden geçtiğimiz bir dönemde 
emekçiler ve ezilen halklar 1 Mayıs için bir arada. 

İktidar, korku siyasetiyle, bizler i her alanda güvencesizliğe 
mahkûm ederek teslim olmamızı ve kendilerine diz çökmemizi 
ist iyor. Bütün bu karanlık tablo iç inde bizim umutlar ımızı 
gerçeklik haline geçirebilecek bir tar ihten geliyoruz. Yeter 
k i is teyel im gelecek işç iler in, emekç iler in, yoksul halk 
kitlelerinin birleşik sınıf mücadelesindedir. Sınıf mücadelesi 
tarihi direne direne kazananların tarihidir. AKP karanlığından 
çıkış işçi sınıf ı ve emekçilerin ellerindedir. 
Direnme gücünü gösteren ve 16 Nisan’da hayır diyen milyonlar 
tüm baskı, korkutma ve tehditlere rağmen tarihe not düştü. 
Bugününe ve geleceğine her koşulda sahip çıkacağının mesajını 
verdi. Halk ın kendi imkânlar ı ile, sevgi ve dayanışma ile 
büyüttüğü hayır, evet için seferber olmuş parti devletini yendi. 
Türlü ayak oyunlar ıyla çalınmış olan zafer imiz, önümüzdeki 
günler için umudumuzu daha çok büyüttü. Bizler buradan bir 
kez daha karanlığa karşı “hayır, biz kazandık” diyoruz. 

Bir kez daha gördük k i, bizler güçler imiz i bir leşt irdikçe 
saltanatlar ının çökeceğini birlikte göreceğiz. Hiçbir zaman 
kapitalizme köle, AKP’ye kul olmayacağız. Bugün faşizme 
karşı, emperyalizme karşı sermayenin değil emekçi kitlelerinin 
yönettiği, halklar ın eşit haklara sahip bir şekilde, özgür ve 
kardeşçe yaşadığı, özgürlükçü, demokratik, laik bir Türkiye 
mücadeles i b iz ler i beklemek tedir. Bu mücadele zafere 
ulaştığında korku imparatorluklarının yıkıldığını göreceğiz.” 
Miting, Moğollar grubunun verdiği konser ile sona erdi. 

"Bir kez daha gördük ki, bizler 
güçlerimizi birleştirdikçe 

saltanatlarının çökeceğini birlikte 
göreceğiz. 

Hiçbir zaman kapitalizme köle, 
AKP’ye kul olmayacağız."
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 "HAYIR"
TÜRKİYE HALKININ 
VİcDANINDA 
KAzANMIşTIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
anayasa değişikliği referandumu sonrası 17 Nisan 
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerine 
düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine 
getirerek; mesleki demokratik mevzilerini koruma 
ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, 
laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde 
özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen 
her şeyi yapacağını kamuoyu ile paylaştı.

( Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve 
rejimini köklü bir şekilde değişt irmey i, kamu yönet imi ve 
ekonomi üzer inde sınırsız hâkimiyet kurmayı amaçlayan bir 
anayasal düzen değişikliği referandumu yapılmıştır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum sürecini 
ve yapılmak istenen değişiklikler i başından it ibaren bütün 
yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı 
dokümanlar l a meslek taşl ar ını ve halk ı b ilg ilendirmeye 
çalışmıştır.

En özlü b ir şek ilde i f ade edersek TMMOB; Cumhur iyet i, 
demokrasiy i, laikliği, 150 y ıllık geçmişi bulunan Anayasal 
kazanım ve birikimlerimizi savunmuştur.
TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasama-yürütme-
yargı kuvvetler inin ayr ılığını, yargı bağımsızlığını, yasama 
ve yargının yürütme üzer indeki denge, f ren ve denetleme 
mekanizmalarını, temel insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, 
toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denet im sunan 
meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın her alanına dokunan 
meslek alanlar ımızın kamu ve halk yarar ı doğrultusundaki 
işlevlerini savunmuştur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri, toplumun 
bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; 
barolar, anayasa hukukçular ı, üniversiteler, özerk meslek 
kuruluşlar ı, demokratik kitle örgütler i ve halktan hiç görüş 
alınmadığına ve Meclis’te oylanmasının Meclis İç Tüzüğü ve 
Anayasa’da belirtilen gizli oy kuralının ihlal edildiğine dikkat 
çekmiştir.

TMMOB değişikliğ in, Anayasalar ın en temel özell iğ i olan, 
ik t idar yetk iler inin sınırlandır ılması normundan ve rejim 
değişimini içeren anayasaların yapım organı olan Kurucu bir 
Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, par t i l i  Cumhurbaşkanın ın bel ir led iğ i k iş i ler in 
milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanının meclisi feshetme, 
bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyeler ini, 
büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli 
güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan değişikliklerin 

“tek adam” diktası olacağına dikkat çekmiş ve bu yönelimin her 
yönüyle demokrasiye aykır ı olduğunu, toplumda ger ilim ve 
kutuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır.

TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe gir işimi üzer ine ilan 
edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı 
ve sindirme polit ikalar ının uygulama aracına dönüşen OHAL 
ve OHAL KHK’leri ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde 
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına 
işaret etmiştir.

TMMOB ikt idar olanaklar ının sonuna kadar kullanılacağı bir 
halk oylamasının, hiçbir şekilde demokratik koşullarda yapılmış 
bir oylama hüviyeti kazanmayacağını belirtmiştir.  
TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleşt ir ilen içer ikteki bir 
Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet oyu ile yürürlüğe giren 
1982 Anayasası gibi meşruiyetten yoksun olacağına da işaret 
etmiştir.

Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve adaletsizlik 
de damgasını vurmuştur. Yüksek Seçim Kurulu’nun, mühürsüz 
oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na 2010 yılında 
get ir ilen bir hükmü ve aynı yöndek i genelgesini ik t idar 
partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy üzerinde 
şaibe yaratmışt ır. Basında yer alan, yur t taşlar ın ve siyasi 
part iler in dile getirdiği birçok usulsüzlük ve it iraz ile evet 
cephesinin oylar ındaki belirgin düşüş, oylamanın başa baş 
şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşkular oluşturmuştur.

"Bütün olumsuzluklara karşın bu 
referandum süreci, ülkemizde 

demokratik duyarlılıkların 
geliştiğini, toplumun en az yarısının 

mevcut gidişe hayır dediğini, 
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve 
demokratik koşullarda bir seçim 
yapılabilse hayır’ın kazanacağını 

göstermiştir."
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( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu taraf ından 14 
Nisan 2017 tar ihinde yet işk inlere yönelik masal etk inliği 
gerçekleşt irdi. Sanatölye Varyant Kültür, Sanat ve Eğit im 
Derneği Hemdem Hikâye Anlatıcılar ı’nın katkılar ıyla Odamız 
Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i Marmara Salonunda 
gerçekleştirilen masal gecesine yaklaşık 50 kişi katıldı. 

Tart ışmalı sonucun daha şimdiden ist ikrarsızlık, adaletsizlik 
ve hukuk d ış ı  key f i  uygul amal ara yol aç t ığ ı  aç ık l ık l a 
görülebilmektedir.

Halk ın hay ır ’lar ının resmi sonucu aşan boyutlar ı olduğu 

tarihsel bir gerçekliktir.
İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az yarısının 
hayır oyu verdiği, 30 büyükşehir in 17’sinde hayır oylar ının 
farkla önde olduğu, ülkemizin en büyük bütün şehirler inin 
hayır dediği gözetildiğinde, bu sonuçlar kesinleşse bile bu 
Anayasa değişikliğinin meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır.
Evet cephesinin düşüşe geçen oylar ıyla ve tar t ışmalı başa 
baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru değildir. 
Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve siyasal mutabakatı, 
tar t ışmasız bir halk çoğunluğunu, tar t ışmasız bir tar ihsel 
meşruiyet i gerekt ir ir. Ancak bu değişikliğin kesinleşmesi 
hal inde, yar ı lma ile sonuçl anan re ferandum, ülkemize 
sanıldığından daha fazla güç kaybettirecektir.
Siyaset ve Anayasal düzenin, “at ı alan Üsküdar’ı geçmişt ir” 
gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği, kalıc ı olanın 
Anayasal mücadeleler tar ihi, demokrasi mücadeleler i tar ihi 
olduğu bilinmelidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde 
demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en az yarısının 

mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil 
ve demokrat ik koşul larda bir seç im yapılabil se hay ır ’ın 
kazanacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü 
alacak bu demokrat ik duyarlılıklar ın daha da gelişmesi ve 
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
çalışmaktır. 
Anayasa değişikliği halk oylaması sürec inde seferber olan 
örgütümüzün bütün bir imler ine ve demokrasiy i kazanmak 
için emek ve düşüncesini ortaya koyan halkımıza çok teşekkür 
ediyoruz.

Mühend i s ,  m imar  ve  ş eh i r  p l anc ı l a r ı ;  ço c uk l ar ım ız , 
torunlar ımız, aydınlık olmasını istediğimiz geleceğimiz iç in 
üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getirecek; 
mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; 
Cumhur iyet in, demokrasinin, laikliğin, bar ış ın, eşitl ik ve 
özgürlüğün ülkemizde özgürce serpil ip gelişebilmesi iç in 
ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!

KADINLAR 
MASAL 
GEcESİNDE 
BULUşTU
Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
14 Nisan 2017 tarihinde Gökten Üç Elma Düştü isimli 
bir etkinlik düzenlendi.
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REFERANDUM 
USULSÜzLÜKLERİ 
PROTESTO EDİLDİ
Anayasa referandumunda açığa çıkan usulsüzlükler, 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 
21 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen basın 
açıklamasıyla protesto edildi.

( 16 Nisan referandumunda ortaya çıkan şaibeler, İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla gerçekleştirilen basın 
açıklaması ile protesto edildi. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlenen basın açıklamasında, “Hırsız AKP, işbirlikçi YSK”, 

“Hayır bitmedi, mücadeleye devam” gibi sloganlar at ılırken, 
basın aç ıklamasını Eğit im-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı 
Necip Vardal okudu. Vardal, olağanüstü hâl koşullarında gidilen 
referandumda korkulanın gerçekleşt iğini ve halk oylaması 
geniş usulsüzlüklere ve ihlallere sahne olduğunu belirterek, 

“OHAL’den de güç alan siyasi ikt idar, oylama sürerken YSK 
eliyle yasalara aykır ı olan bir uygulamaya gidildi ve ortaya 
ç ıkan sonucun ne olacağının işaret i ver ildi. Mühürsüz oy 
pusulalarının geçerli sayılması doğrultusundaki karar aslında, 
sandığa yansıyan irade ne olursa olsun, referandum sonucunun 
evet şekl inde ç ıkar ılmas ı iç in her yolun deneneceğinin 
ifadesiydi” şeklinde konuştu. Vardal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek adam rejimine evet diyenler ile hay ır diyenler in oranı 
b irb ir ine y ak ınken,  s and ık l ardan ç ık an mühür süz oy 
pusulalarının geçerli kabul edilmesi kararı, ülke demokrasisinin 
hangi noktaya gerilediğinin, pervasızlığın, yasa tanımazlığın 
ise ne kadar iler i gidebileceğinin göstergesi oldu adeta. Bu 
uygulamayla da görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir parti 
devlet i haline get ir ilirken, yazılı olarak değişmeyen ancak 
bir siyasi partinin talepleri doğrultusunda eğilip bükülebilen 
yasalar da işleyişi belirlemeye başladı. Bu keyf iliğe özellikle 
Kürt nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden gelen 
ve referandumun silahlar ın gölgesinde yapıldığını gösteren 
görüntüler de eklenince, yapılan oylamanın ve ortaya çıkan 
sonucun meşru olması iht imal dışı bir hâl almışt ır. Yine bu 
illerden gelen bilgiler, oy kullanmayan seçmenler in yer ine 
oy kullanıldığı, aç ık oy, gizli sayım uygulamasına gidildiği, 

özellikle kırsal alanlarda evet oyu kullanılması için her türlü 
baskı yönteminin uygulandığı şeklindedir. 

1 Kasım seçimlerinde muhalefet partilerine yüzlerce oy çıkan 
sandıklardan referandumda bir tek HAYIR oyunun ç ıkmamış 
olması bile referandum hırs ızl ığ ının ne boyutlara varmış 
olduğunu göstermeye yetmektedir.

Sadece bu referandumda yaşananlar bile tek adam rejiminde 
başımıza neler gelebileceğini göstermiştir. 

Adalet ve demokrasiden yana güçler, ayyuka çıkan hırsızlığa 
Türkiye’nin dört bir yanında sokakta yanıt vermiş, bu yanıtın 
karşılığı şaşır t ıc ı olmayan şekilde polis şiddet i ve gözalt ı 
olmuştur. “Hay ırc ılar ın kar ılar ı k ızlar ı evetç ilere helaldir” 
diyenler hakkında işlem yapmayanlar, “HAYIR, BİZ KAZANDIK” 
diyenleri sabaha karşı evlerinden gözaltına almış, hırsızlığa 
sessiz kalmayanlara gözdağı vermek istemişt ir. Bu gözdağı 
çabasının son örneği bugün İzmir’de görülmüştür. Dün geceden 
bu yana polislerce basılan 15 ayr ı adreste “hayır” oylar ına 
sahip çıkanlar gözaltına alınmıştır. İradesine sahip çıkanlara 
yönelen bu tahammülsüzlük, iktidarın demokrasiye bakışının 
güncel örneğidir. Kesin olan şudur: 

- Bu re fer andumda yaşananl ar l a  b ir l ik te ar t ık  AKP 
döneminde yapılan bütün seçimler meşruiyetini yitirmiştir.

- YSK, bu referandumda halkın iradesine darbe yapmıştır.
- YSK taraf ından usul süz olarak aç ıklanan referandum 
sonucu yok hükmündedir, geçersizdir.

- Hukuksuz referandum sonucunda ısrar etmek ülkemiz 
demokrasisi ve toplumsal bar ış aç ısından telaf isi mümkün 
olmayacak çok tehlikeli sonuçlara neden olacaktır. 

- Bizler, YSK taraf ından aç ıklanan referandum sonucunu 
kabul etmiyoruz, tanımıyoruz.

- Bu nedenle anayasa referandumu derhal yenilenmelidir. 

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak demokrasi ve adalet 
talebiyle sokak ta olacağımız ı belir t iyor, mecliste grubu 
bulunan ve emek ve demokrasiden yana olan siyasi partilere de 
referandumun iptal edilmemesi halinde anayasa değişikliklerini 
tanımama ve buna uygun hareket etme çağrısında bulunuyoruz.”

“HAYIR, BİZ KAZANDIK” 
diyenleri sabaha karşı evlerinden 
gözaltına almış, hırsızlığa sessiz 

kalmayanlara gözdağı vermek 
istemiştir. 
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RÜzGÂR 
SEMPOzYUMU İÇİN 
DANIşMANLAR 
KURULU TOPLANDI

4. İzMİR RÜzGÂR 
SEMPOzYUMU İÇİN 
IccI FUARINDA 
STANT AÇTIK

4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu yaklaşırken, 
Danışmanlar Kurulu bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundu.

Şubemiz 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı'na bir stantla katıldı.

( Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 28-
29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi/İzmir’de gerçekleştireceği 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu 
ve Sergisi için rüzgâr enerjisi sektörü ve teknolojilerine daha 
güçlü katk ılar sağlanması yönünde öner iler ini almak üzere 
29 Mart 2017 Çarşamba günü Danışmanlar Kurulu Üyeler iyle 
toplantı gerçekleştirdi.

( Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 
birl ik te gerçekleşt ireceği 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve 
Sergisi iç in 3-5 May ıs tar ihler inde CNR EXPO Fuar Merkezi-
İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı - ICCI 2017'de stant açarak katılımda bulunduk.

Üç gün devam eden fuar ın yanı sıra 4 salonda düzenlenen 
konferanslar katılımcılardan ilgi gördü.

4. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

28-29-30 Eylül 2017

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı - İZMİR Tel: (232) 462 33 33 - 210 / 209    |   Faks: (232) 462 43 77 

www.ruzgarsempozyumu.org   |   www.windsymposium.org

23 kişinin katılımıyla gerçekleştir ilen toplantı Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz ve Yürütme Kurulu Üyesi İskender Kökey’in 
sunumu ile başladı. Kökey, sempozyum ile ilgili bilgiler vererek 
Danışmanlar Kurulu`ndan beklentileri katılımcılarla paylaştı.
Danışmanlar Kurulu Üyeleri kısaca şu önerileri dile getirdiler: 
Öğrenc iler in ve kamu kurumu temsilc iler inin Sempozyuma 
kat ılımı artt ır ılmalı. Yaka, idar i izinler, İSG, nakliye, proje 
yöne t im i,  r ü zgâr  de ğe r l e r in in  t ahm in  e d i l eb i l i r l iğ i , 
konsolidasyon ve sosyal konular sempozyumda ele alınmalı. 
Ayrıca, Sempozyumun İzmir için önemine değinen Danışmanlar 
Kurulu Üyeler i etk inliğin desteklenmesi gerekt iğini ifade 
ettiler.
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İş KAzALARINDA 
VAHİM ARTIşLAR 
VAR
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 31. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Oda Raporunu açıkladı.

( Odamız, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği (İSG) mevzuatını, 
uygul ama sorunl ar ın ı  ve 
resmi ver iler i, ik i y ılda bir 
güncellenen İşç i Sağlığı ve 
İş Güvenliği Oda Raporu’nda 
d e ğ e r l e n d i r m e k t e d i r . 
Raporda dünyadak i durum, 
İ SG k av r amın ın ge l i ş im i, 
i ş  k a z a l a r ı  v e  m e s l e k 
h a s t a l ı k l a r ın a  d a i r  S GK 
verileri, kaza ve hastalıkların 
nedenler i, iş güvenliğ i, iş 
sağlığı ve güvenliği kurulları, 
iş güvenl iğ i mühendisl iğ i, 
i ş yer i  hek iml iğ i,  Odamız 
ç a l ı ş m a l a r ı  v e  ç ö z ü m 

önerileri yer almaktadır. Raporun tamamına https://www.mmo.
org.tr/k itaplar/isc i-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-raporu 
adresinden ulaşılabilmektedir.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor
Ülkemizde toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazaları ve meslek 
hastalıklar ı, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal serbestleştirme, 
özelleşt irme, sendikasızlaşt ırma, taşeronlaşt ırma, esnek/
güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağır oluşu, 
kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri 
arasındadır.
İş kazalar ı sonucu toplu ölümler in artması nedeniyle 2012 
y ılında ç ıkar ılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile 
iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline 
ilişk in yönetmelikler in defalarca değişt ir ilmesine rağmen 
kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK verileri 
de bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık kadroları ve 
işverenler kayırılıyor
İSG, t ıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlant ılı çok-
bil imli bir konudur ancak bu dis iplinler ülkemizde adeta 
cezal andır ı lmak t adır.  Öy le k i,  İ ş Sağl ığ ı  ve Güvenl iğ i 
Yasas ı,  sor umlu luk l ar ı  i ş ve renden çok u zmanl ar a  ve 

h e k im l e r e y ü k l e m i ş t i r.  İ ş  g ü v e n l i ğ i  u z m an ı ,  i ş y e r i 
hek imi ve diğer sağlık personelinin işyerler indek i hizmet 
süreler i de sürekl i düşürülmüştür. Amaç, uzman, hek im 
ve diğer sağlık personeli ile İSG önlemler inin işverenlere 
maliyetinindüşürülmesidir. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 
dakika, 16 dakika gibi kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması mümkün değildir.
Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer 
sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın 
alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. 
İş güvenliğ i mühendisl iğ i ile teknisyenlik, “ iş güvenliğ i 
uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına 
yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu 
dışlanmış, Bakanlık kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden 
çok işyerinde danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı 
iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; uzmanlar ücretli olarak 
yanlarında çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında 
işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yasadan sonra, 
yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Bir imi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan düzenlemeler sonucu 
bazıları kapanmış, ülkemiz “eğitim kurumu” ve OSGB çöplüğüne 
dönüşmüştür.

İş kazalarında sürekli artış var
SGK her yıl, bir önceki yıl veya iki yıl öncesine dair iş kazaları ve 
meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Bu nedenle 
raporumuzda 2015 yılı veriler i değerlendir ilmiştir. 2016 yılı 
verileri açıklandığında raporumuz yine güncellenecektir. SGK 
ver iler inin 5510 sayılı yasanın 4-1/a maddesi kapsamındaki 

“aktif sigortalılar” içindeki “zorunlu sigortalılar”ı kapsaması 
it ibar ıyla bu ver ilere göre yapılan birçok değerlendirmenin 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair gerçekleri yeterince 
yansıtmayacağı da gözetilmelidir.
SGK verilerine göre, 2012-2015 yıllarında iş kazası sayılarında 
sürekli art ış görülmektedir. İş kazası sayısı 2012 yılında 74 
bin 871; 2013 yılında 191 bin 389, 2014 yılında 221 bin 366, 
2015 yılında 241 bin 547’dir. İş kazaları 2015 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 10,91 oranında; 2012’ye göre de yüzde 322,61 
oranında artmıştır.
2015 yılında bin 252 iş kazası sonucu ölüm vakası vardır. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine göre de 2015 
yılında iş kazalar ında bin 730, 2016 yılında bin 970 emekçi 
hayatını kaybetmiştir. SGK 2015 verilerinde hayatını kaybeden 
bin 252 kişinin 762’si (yüzde 60’ı) 50’den az işçi çalışt ıran 
işyerlerinde, yani İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu 
olmayan işyerlerinde çalışmaktaydı.
SGK 2013, 2014, 2015 ver iler inde meslek hastalıklarından 
dolayı ölüm hiç yoktur! Ancak İSGM veriler ine göre 2013’te 
en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında en az 13 emekçi 
meslek hastalıklarından dolayı yaşamını kaybetmiştir.
İş kazası sayıları ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm 
vakalar ı 1996 yılı sonrasının doruğu düzeyindedir. Eurostat 
istat ist ikler ine göre de Türkiye, 100 bin çalışan başına 
ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci sıradadır.
SGK istatistiklerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 
ölüm geliri bağlananlarla ilgili veriler de bulunmakta fakat 
dosyalar ilg il i ölüm y ıl ında sonuçlanmadığ ı iç in o y ıl ın 
ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan haksahibi sayısını tespit 
güçlüğü bulunmaktadır. 2015 y ılı sonu it ibar iyle iş kazası 
sonucu ölümler dolayısıyla toplam 80 bin 267 haksahibine ölüm 
geliri bağlanmıştır. Yıllar birleştirilip ortalamalar alındığında, 
ölümlerin açıklananın iki katı olduğu anlaşılmaktadır.
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2015 yılı iş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında 
fabrikasyon metal ürünleri imalatı 19 bin 221 iş kazası ile 
bir inc i, bina inşaatı 15 bin 65 kaza ile ik inc i, ana metal 
sanayii 12 bin 59 kaza ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
Birbir i ile ilişkili faaliyet gruplar ının birleşik yorumlanması 
durumunda ise; bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve bina 
dışı inşaat faaliyetler ini kapsayan inşaat sektörü 33 bin 
361 (yüzde 13,81) kaza ile bir inc i sıradadır. Fabrik metal 
ürünler ile ana metal sanayi 31 bin 750 kaza (yüzde 13,15) 
ile ikinci; gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetleri 22 bin 461 kaza (yüzde 9,95) kaza ile üçüncü; kara 
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşımacılık için 
depolama ve destekleyici faaliyetleri 16 bin 21 kaza (yüzde 
6,64) ile dördüncü sırada yer almaktadır.
Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlandığında 
en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralamasında inşaat 
sektörü 433 kişi (yüzde 41,45) ile birinci sırada; taşımacılık 
(kara, hava, su yolu, boru taşımac ılığı ve taşımac ılık iç in 
depolama ve destekleme faaliyetler i dahil) 190 kişi (yüzde 
15,26) ile ikinci sırada; madencilik (kömür ve linyit çıkartılması, 
metal cevheri madenciliği, diğer madencilik ve taşocakçılığı) 
79 kişi (yüzde 6,31) ile üçüncü sırada; perakende ve toptan 
ticaret 71 kişi (yüzde 5,67) ile dördüncü sırada; metal sanayi 
(fabrikasyon metal ürünleri ve metal ana sanayi) 60 kişi (yüzde 
4,63) ile beşinci sırada yer almaktadır.
2015 y ıl ındak i b in 252 ölüm vakasının 817’si 17 ilde 
gerçekleşmiştir ve ölüm vakalarının yüzde 65,26’sı oranındadır. 
17 ilde gerçekleşen 178 bin 217 iş kazası da, toplam 241 
bin 547 iş kazasının yüzde 73,78’ine tekabül etmektedir. İş 
kazası sonucu ölümler in en yüksek olduğu 17 il sırasıyla; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Antalya, Adana, 
Mersin, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Tekirdağ, 
Af yonkarahisar, Diyarbakır ’dır. Hiç ölüm yaşanmayan il ise 
Bayburt olarak görünmektedir.
Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi yanını 
oluşturmaktadır. Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek 
hastalıklar ı oranı yüzde 56’dır. Fakat Türkiye’de iş kazaları 
oranının yüzde 99,998, meslek hastalıklarının ise on binde 
2 oranında olması, SGK ver i tabanının sorunlu yapıs ını 
göstermektedir. SGK’ya göre meslek hastalıklar ı 81 il içinde 
yalnızca 31 ilde 510 vakadan ibarettir ve 136’sı sigortalılığı 
b i t t ik ten sonr a meslek has t al ığ ı  t e şh is i  koyul anl ar ı 
kapsamaktadır. İller sıralamasının ilk beşi şöyledir: İstanbul 
105 kişi, Zonguldak 90 kişi, Kocaeli 56 kişi, Ankara 46 kişi, 
İzmir 12 kişi!

2015 yılında kadınların en fazla iş kazası yaşadığı faaliyet 
grupları, gıda ürünlerinin imalatı (3 bin 930 kaza), yiyecek ve 
içecek hizmeti faaliyetleri (3 bin 137 kaza), tekstil ürünlerinin 
imalat ı (2 bin 948 kaza), binalar ve çevre düzenlemesi 
faaliyetleri (2 bin 917 kaza), perakende ticaret (motorlu kara 
taşıtları ve motosikletler hariç) (2 bin 454 kaza), insan sağlığı 
hizmetler i (bin 993 kaza) giy im eşyalar ının imalat ıdır (bin 
634 kaza). Bu yedi faaliyet grubunda yaşanan 19 bin 103 iş 
kazası, kadınların maruz kaldığı toplam 34 bin 625 iş kazasının 
yüzde 55,17’si oranındadır.  sıralamasında İstanbul 9 bin 754 
iş kazası ile başı çekmekte, onu İzmir 3 bin 544 iş kazasıyla 
izlemekte ve sıralama Bursa 3 bin 82, Kocaeli bin 942, Antalya 
bin 872, Ankara bin 835, Tekirdağ bin 417, Manisa bin 376 
şeklinde sürmektedir. Bu sekiz ildeki 24 bin 822 iş kazası, 
toplam 34 bin 625 şeklindeki kadın iş kazası sayısının yüzde 
72’sini oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tablo, 2000-2015 y ıllar ındaki iş kazası, meslek 
has t al ığ ı,  i ş  kazas ı  ve meslek has t al ığ ı  sonucu ölüm 
sayılar ındaki vahim art ışlar ı yansıtmaktadır. (2012 yılından 
it ibarenki 0 ver iler i SGK’ya, parantez iç indekiler İSGM’ye 
aittir.)

İ SG sor unl ar ın ın  doğr u çözümlere  k av uş t ur u l mas ına 
yönelik güvenlik önlemler inin gelişt ir ilmesi, mesleğimiz ve 
Odamız ın temel görevler i arasındadır. İSG alanı ile ilgil i 
ulusal polit ikalar ın oluşturulması, kararlar ın alınması ve 
işyerler inde denet im üzer ine kararlar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenl ik Bakanl ığ ı t araf ından, d iğer sosyal t araf l ar ın 
görüşler i önemsenmeden alınmaktadır. Gelinen vahim nokta 
göstermektedir ki, Bakanlık doğru kararlar almamaktadır. Konu 
sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil, çalışanlardan yana, 
sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal 
denetim ekseninde çözümlenmeyi beklemektedir.

Yıllar
İş Kazası 

Sayısı

Meslek 
Hastalığı 

Sayısı

İş 
Kazası 
Sonucu 
Ölüm 
Sayısı

Meslek 
Has-
talığı 

Sonucu 
Ölüm 
Sayısı

İş Kazası ve 
Meslek

Hastalığı 
Toplam 
Ölüm
Sayısı

2000 74.847 803 731 6 737

2001 72.367 883 1.002 6 1.008

2002 72.344 601 872 6 878

2003 76.668 440 810 1 811

2004 83.830 384 841 2 843

2005 73.923 519 1.072 24 1.096

2006 79.027 574 1.592 9 1.601

2007 80.602 1.208 1.043 1 1.044

2008 72.963 539 865 1 866

2009 64.316 429 1.171 0 1.171

2010 62.903 533 1.444 10 1.454

2011 69.227 688 1.563 10 1.573

2012 74.871 395 744 1 745 (878)*

2013 191.389 371 1.360 0 (3)* 1.363

2014 221.366 494 1.626 0 (29)*
1.626 

(1.886)*

2015 241.547 510 1.252 0 (15)*
1.252 

(1.970)*
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KADINLIK VE 
ERKEKLİK İNşASI;
İKİ UZUN 
DİKENLİ YOL

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

( Bilindiği üzere birey, doğumundan it ibaren çevresinden 
gördüğü ve edindiği bilgi, deneyim ve öğrenmelerle toplum 
iç ine kar ışır ve kendine bu toplumda bir yer edinir. Bu yer 
edinme aynı zamanda kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetlerine 
uygun kimlik inşa etme süreçleriyle de yakından ilişkilidir.
Birey, kimliğini toplum içinde edinmekte ve bu kimlik sayesinde 
toplumda var olmaktadır. Dolayısıyla bireyin bir kimliğe sahip 
olma uğraşı, hayatının en zorlu mücadelelerinden biri haline 
gelmektedir. Birey doğduğu andan it ibaren kimlik inşasına 
başlar ve bu inşayı sosyalleşerek besler. 
Birey in bu süreç esnasında, k imliğini toplumsal c insiyet 
roller ine göre şek il lendirmesi beklenmektedir. Bu k imlik, 
insanların kendilerine ‘erkeksi’ veya ‘kadınsı’ olarak bakmaları, 
cinsiyetlerine özel kalıplaşmış rolleri (babalık veya annelik gibi) 
ve tarafsız cinsiyet rollerinin cinsiyetlendirilmiş versiyonlarını 
(öğrencilik gibi) öğrenmeleri olarak açıklanabilir.  Dolayısıyla 
toplum içinde bu yönde bir kimlik inşası gerçekleştiremeyen 
birey toplumdan dışlanmakta ve dışlanan konuma düşmektedir.

BEKLENEN BEBEK İÇİN MAVİ Mİ PEMBE Mİ?
Kız ve erkek bebekler olarak dünyaya gelmek biyoloj ik 
kimliğimizi yani cinsiyetimizi ifade ederken; Toplumsal cinsiyet, 
tüm cinsiyet algılarının toplum taraf ından belirlendiğini öne 
süren bir kavram olup cinsiyet ile ilgili algılar ın kültürel ve 
toplumsal olarak şekillenmesidir. 

Aslında toplumsal cinsiyet 
eşitliği kavramı, kadınlık 
ve  e r kek l ik  ro l l e r in in 
sorgulanmaya başlaması 
da f emin izmden sonr a 
gündeme gelmiştir.
Pek i, toplumsal c insiyet 
rol ler i nas ıl oluşmak ta, 
erkeklik ve kadınlık inşası 
nasıl gerçekleşmektedir? 

Kadınlığa ve erkekliğe giden yolda at ılan adımlar nelerdir? 
Erkek çocuklar tam da istendiği şekilde erkek, kız çocuklar 
tanımlanan k ıstaslara uygun kadınlar olmak iç in bedensel 
ve toplumsal hangi aşamalardan geçmek zorundadır? Ve en 
önemlisi mevcut erkeklik ve kadınlık halinin sürekliliği nasıl 
sağlanacak?
Bireyin doğumundan hatta ana karnında cinsiyeti belli olduğu 
andan itibaren yaşayacağı toplumun normlarına uygun cinsiyet 
rollerine göre yetiştirilmesi için gerekli tüm hazırlıklar yapılır. 
Doğumu takiben çocuk, biyolojik cinsiyetine göre yani kız ya 
da erkek olmasıyla anlam kazanan bir davranışlar kurgusunun 
üyesi haline gelir. Daha çocuk doğmadan ona verecekleri ismi 
kararlaşt ıran, onun giysi ve eşyalar ını hazırlayan anne ve 
baba, tercihlerini yaparken, belki de çocuğun hayatı boyunca 
mensubu olması istenecek davranışlar, roller örgüsünü inşa 
eden ilk adımları atarlar. Doğum sonrasında her şey gitgide 
daha da belirg inleş ir, g iys iler, kul lanılan eşyalar, saç ın 
boyu ve şekli, oynanan oyuncaklar, tav ır, çocuğa yönelik 
sevginin gösteriliş şekli, derecesi, çocuk için uygun bulunan, 
bulunmayan davranışlar, ileride sahip olacağı meslek vs. söz 
konusu inşa eyleminin sonraki bazı aşamalarını oluşturur.

TOPLUMUN KADINLIK-ERKEKLİK İNŞASINDA HASSASİYETİ...!
Toplum kadınlık ve erkeklik inşası konusunda çok hassastır ve 
durumun yakın takipçisidir. Cinsiyet temelinde toplumca uygun 
görülen rollerin ve tutumların herhangi bir şekilde birbirine 
karıştır ılmasına izin vermez, belirlenen rollerde bir sapmayı 
hoş görmez, bir ihmal ya da umursamazlığa anında tepki verir. 
Transseksüeller in, toplumda bir yer edinmede yaşadıklar ı 
zorluklar, toplumsal kontrolün gücünü göstermesi bakımından 
önemli bir örnektir. 

Bunun y an ında i ş s i z ,  a ske r l ik  y apmamış  ve y a  e v in i 
g e ç i n d i r m e k t e  k e n d i s i n d e n  b e k l e n e n  p e r f o r m a n s ı 
gösteremeyen erkekler in ya da ev in çek ip çevr ilmesinde, 
çocuklar ın yet işt ir ilmesinde belirlenmiş toplumsal rollere 
uygun davranmayan kadınlar ın toplumdan dışlandığ ı ve 
belirlenen bu normlara uymaları konusunda toplum taraf ından 
zorlandığı bilinen bir gerçekliktir.
Erkekler in k imlik inşalar ında güçlü bir erkeklik vurgusuna 
ihtiyaç vardır. Toplumun erkeklerden beklediği çeşitli roller, 
onların ya toplumda üst tabakalarda yer almasını sağlamakta 
ya da toplumun derinlerine itilmesine neden olmaktadır.

"ERKEKLER HAKSIZLIĞA UĞRADIĞI ZAMAN, 
BU BİR TRAJEDİDİR. 

KADINLAR HAKSIZLIĞA UĞRADIĞI ZAMAN 
BU BİR GELENEKTİR."
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cinsiyet eşitsizliğini, 
s ade c e  k ad ın l a r ın 
s o r u n u y m u ş  g i b i 
düşünmemize neden 
o l a b i l i r .  A s l ı n d a 
y a n ı l g ı  b u r a d a n 
b a ş l a r  ç ü n k ü 
c i n s i y e t e  d a y a l ı 
ayr ımcılık, eşitsizlik 

sadece kadınların sorunu değil tüm toplumun sorunudur.
Birçok toplumsal sorunun alt ında c insiyet konusu mutlaka 
karşımıza çıkar ve genelde bir kadın sorunu olarak görünse 
de eğitimden ekonomiye birçok bileşenle birlikte ele alınmak 
zorunda ol an toplumun bütün birey ler ini kapsayan bir 
meseledir. Bu nedenle karma gruplardaki kadın çalışmalar ı 
veya kadın örgütleri ile diğer alanlarda çalışan sivil toplum 
kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, işbirliği son 
derece önemlidir.
Tam da burada feminizmi kısaca, kadın-erkek ayr ımcılığına 
karşı çıkan, cinsiyetler arasında ekonomik, siyasal ve toplumsal 
eşitl iğ i savunan görüş olarak tanımlayabilir iz. Feminizm, 
kadına yönelik ş iddet i, kadının çeş it l i nedenler le bask ı 
görmesini, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamasını, 
e r kek lerden daha düşük üc re t l e r l e  ç al ı şmak zorunda 
bırak ılmasını ve benzer i birçok ayr ımc ıl ığ ı eleşt iren bir 
toplumsal harekettir. Dolayısıyla  “feminist” olmak da kadına 
özgü bir durum değildir.

FEMİNİST MÜCADELE FARKINDALIK YARATTI
Toplumsal cinsiyet 
rol ler inin sebep 
olduğu ayr ımcılık 
sürüyor olsa bile, 
düny a öze l l ik l e 
s o n  y ü z y ı l d a , 
k ad ın ı  e d i l ge n, 
erkeği etken kılan 
ve  çoğu  z aman 

her ik i c ins taraf ından da içselleşt ir ilmiş olarak varlığını 
sürdüren bu algıda bazı önemli sayılabilecek değişikliklere 
tanık oldu. Geleneksel tutum ve davranışlar ve yaşam tarzının 
tüm dayatmasına rağmen toplumsal c insiyete il işk in algı, 
tutum ve rollerde değişiklikler gözlenir olmaya başlandı. 
Bunun en somut göstergeler inden bir isi küresel düzlemde 
c insler arası farklılığın bir ayr ımcılık sorunu olarak kabul 
edilmeye başlanmasıdır.
A sl ında son y ı l l arda erkekler de feminizmin yarat t ığ ı 
fark ındalıkla birlik te konuyu irdelemeye ve erkekliğin de 
başka bir şekilde, kadın-erkek eşitliği doğrultusunda inşa 
edilip edilemeyeceğini sorgulamaya başladılar. Daha barışçıl, 
uzlaşmacı, paylaşan, mutlu bir toplum için erkekler in erkek 
egemenliğinden vazgeçmesi gerekli. Bunun için önce bireylerin 
düşüncelerinin yapılar ının değiştir ilmesi, gelecek nesillerde 
c inslere ilişk in algı ve tutumlar ının yeniden inşa edilmesi 
gerektiği açıkt ır. Bunu sağlamanın en önemli ayağı mevcut 
eğitim sisteminin değiştirilmesi olsa da bu tek başına yeterli 
olmayacağı gibi bugünkü iktidardan bunu beklemek de zaten 
anlamsızdır. Tüm olumsuzluklar ına rağmen bireylerin eğitim 
sev iyeler i  yükseldikçe toplumsal c insiyet alanında geçerli 
olan ayrımcılığın, yeterli bulunmasa da belirli oranda azalma 
gösterdiği söylenebilir.

Kültürel ve coğraf i farklılıklar, geleneksel değerler ya da 
zaman içindeki değişimler nedeniyle toplumdan topluma temel 
ortak noktalar sabit kalmak kaydıyla kadınlık ve erkeklik inşası 
değişiklikler gösterebilir.
Ülkemizden örnek verirsek, Kayseri’de erkeklerin davranışları, 
erkek olmak adına yapıp et t ikler i ile Adana’dak iler veya 
İzmir’dekilerinki birbirinden farklıdır. Benzer şekilde çok değil 
altmış y ıl önce erkekler in yapıp ett ikler iyle bugünküler de 
birbirinden çok farklıdır.

CESUR MAÇO ERKEK, İTAATKÂR ANAÇ KADIN
Erkekler çocukluktan it ibaren “erkek olmayı”, ne yaparlarsa, 
nasıl davranırlarsa erkek olarak kabul göreceklerini öğrenirler. 

Atik, cabbar, cesur olmaya teşvik 
edilirler. Erkek olma süreçlerini 
b a ş a r ı y l a  t a m a m l a m a l a r ı 
b e k l e n i r,  s ı r a s ı y l a  s ü n n e t 
olurlar, ilk cinsel deneyimlerini 
yaşar l ar,  askere g ider ler,  i ş 
bulurlar, evlenirler, çocuk sahibi 
ve  mümkünse erkek evlat sahibi 
olurlar.
M a ç o l u k ,  g e n ç  e r k e k l e r i n 
z ih inler ine f ark l ı  şek i l l e rde 
i ş l e n i r ,  d u y g u l a r ı n ı 
re dde t me le r ine  sebep o l an, 

f iz ik sel ol arak güçlü olmalar ı gerek t iğ ini düşündüren, 
rakipler ini baskılayarak veya rekabet ederek üstünlükler ini 
ispat etmeler ini bekleyen bir sosyal bask ı vardır. Kontrol, 
d iğer ler i üzer inde güç kul l anımı ve ş iddet , erkekl iğ in 
sembolleri olarak görülebilir.

Kız çocuklar ise anneler inin yapt ığı gibi ev iç indeki işler i 
yapmak için eğitilirler, itaatkâr, sessiz, söz dinleyen, terbiyeli 
bireyler olmalar ı empoze edilir. Adet görmeler iyle birlikte 
kadınlığa ilk adımı atmış olurlar, erkekler in şaşalı sünnet 
törenler inin aks ine ay ıp bir 
şeymiş gibi kızların bunu sessiz 
sedasız yaşaması istenir. İler i 
seviyede eğitim görmeleri çok 
da önemli değildir, ev dışında 
ç a l ı şmal ar ı  i s t enme z .  A s ı l 
hedef iyi bir eş, daha sonra da 
anne olmalar ıdır. Çocuklar ın 
bak ım ı  ve  t e r b i y e s i ,  e v in 
çek ip çev r i lmes i,  akrabal ık 
i l i şk i l e r in in  düzenlenmes i, 
e r kek t ar a f ından ge t i r i l en 
p a r a n ı n  i h t i y a ç l a r 
doğrultusunda, tutumlulukla 
harcanması gibi konularda becerikli olmaları beklenir.
Her iki cinsten de beklenen en önemli görev ise tüm bu sosyal 
yapının gelecek nesillere kayıpsız ve başar ı ile aktar ımının 
sağlanmasıdır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KİMİN SORUNU?
Türkiye’de siyasi partilerde, meslek odalarında, sendikalarda 
yer alan kadınların, gerek bu örgütlere üye kadınların hakları 
gerekse günlük hayatta kadına yönelik tüm eşitsizliklere dikkat 
çekmek ve çözüm üretmek üzere örgütlü çalışmalar ı vardır. 
Sivil toplum kuruluşlarının dikkate değer bir çoğunluğunu da 
kadın örgütleri oluşturur. Bu nedenle bu çalışma ve çabalar, 
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tar ihin önüne çektiği medyada yer aldı. Tam bunun şokunu 
atlatamadan Hindistan’ın Ay’da ay tozu (Helyum 3) ile enerji 
üretip Dünya’ya getireceği haberi basında yerini aldı.

Biz de öğrenmenin kolaylaşması bakımından yine “sınıflandırma” 
metoduna başvurarak son gelişmeleri gruplamayı uygun gördük. 
Bilindiği üzere, Enerji, Genetik ve Uzay alanındaki gelişmelerde 
ip i  göğüs le yen ü l ke le r,  önümüzdek i  dönemde Düny a 
ekonomisindeki sıralamalarını da tescil edeceklerdir. Böylece 
bu ülkeler in vatandaşlar ı refah bakımından görece avantaj 
kazanabileceklerdir. Şüphesiz bu zenginlik ve bilginin evrensel 
insanlık âlemi ile paylaşımları konusundaki tasarruf yine bu 
ülkelerin takdirinde olacaktır. 

Ülkelerin nüfusunun nitelik ve niceliği, teknolojik ve sanayi 
alanındak i gücü, toplumsal ve siyasal alandak i psikolojik 
öğelerinin gücü, jeopolitik olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan 
jeopolit ik üstünlük sağlamak isteyen ülkeler enerji, genetik 
ve nükleer alanda nitelikli personel istihdamını süratle katma 
değer yaratarak tamamlamak durumundadır.

2030 yılında; ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Almanya, Brezilya, 
İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya, İtalya, Meksika, Endonezya, 
Avustralya, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Suudi Arabistan, 
Nijerya, Hollanda dünyanın önde gelen ilk 20 ekonomisine 
aday durmaktadır. (1)

                        
Şimdi 2017 y ılındaki Ener ji, Genetik ve Uzay sahasında 
gelişmelere bir göz atalım.

Enerji Alanındaki Gelişmeler
Yenilenebilir enerji yatır ımları hız kazanmaktadır. Teknolojik 
gelişmeler yatır ım maliyetler ini düşürerek, üretim miktar ını 
yukarılara çekmektedir. Depolama yatır ımları konusunda baş 
döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Büyük şirketler enerji 
maliyetlerini “yeşil enerji” ile çözmekte kararlı durmaktadırlar. 
Ayr ıca dış uzaydak i Ay’dan Helyum 3 ener jisinin Dünyaya 

getirilmesi yönünde ciddi atılımlar görülmektedir. (2)

Yine de tüm kapılar yenilenebilir enerji alanına çıkmaktadır.

(Bu yazımızda yenilenebilir enerji ve uygulamalarından 
olan uzun depolama süresine sahip cihazlara ait gelişmelerden 
bahsetmeyi planlamıştık. Örneğin, Tesla Elektr ikli otomobil 
şirketinin evler için gelişt irdiği “Power Wall” adlı depolama 
ünitesini anlatacakt ık. Bu ünitenin %92 oranında tasarruf 
sağladığı bildirilmekteydi. Söz konusu şirket, bir yandan çatı 
görünümlü güneş panellerini de piyasaya sürmekteydi. Daha 
sonra, bu gelişmeler in ardındaki büyük medya desteği ve 
artan orandaki reklamlar ı bizi endişelendirdi. Şirket CEO’su 
Elon Musk’ın, t ıpkı Steve Jobs gibi sahaya indir ildiğinden 
şüphelenerek yazıy ı er teledik. Zaten bu yönde eleşt ir i ve 
tepkiler de sosyal medyada yer almaya başlamıştı bile. 

Son Dönemdeki Gelişmeler
Diğer yandan gelişmeler hız kesmiyordu. Dron alanındak i 
gelişmelerin posta hizmetlerine ve uçan otomobil ile motosiklet 
sahasına sıçramasının ardından, otonom sürüş alanındak i 
gelişmeler in hız kazandığına duymaya başladık. Ardından 
otomobilde şar j üniteler inin cep telefonu pil büyüklüğüne 
indirgenmesinin beklendiğinden söz edilmeye başlanmışt ı 
bile. Bu baş döndürücü gelişmeler in ardından Çin’in iddialı 
ve provasız Mars yolculuğu projesini NASA’nın planladığı 
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Genetik Alandaki Gelişmeler
Doç. Dr. Hakan SEÇKİN, genet ik alandak i çok önemli bir 
gelişmeyi şöyle aktarmaktadır:

“CRISPR/Cas 9 sistemi moleküler biyolojide uzun süredir hayal 
edilen bir genet ik müdahalenin kapılar ını aralamaktadır. 
Streptococus pyogenes bakter isinden elde edilen CRISPR-
bağlı protein-9 nükleaz kullanılarak canlı organizmalarda 
hedef lenmiş genet ik değişiklikler yapılması olanaklı hale 
gelmektedir. İlk defa 2012 yılında tanımlanan CRISPR/Cas 9 
sistemi geniş bir uygulama alanı bulmuştur. İnsandan fareye, 
bakter ilerden mayalara kadar pek çok organizma ve hücre 
serisinde hedeflenmiş genomik düzenleme için kullanılmıştır. 
Bu s istemi kullanarak genet ik yapıda büyük delesyonlar, 
yeniden düzenlemeler, genet ik yapının tercümesi iç in özel 
protein alanlar ının saptanması, epigenetik düzenlemeler ve 
özel genetik odakların izlenebilmesi sağlanabilmektedir. 
Ancak en önemli gelişme, germ hat t ı mühendisliği olarak 
adlandırılan ve eşey ana hücrelerinin sperm ya da olgunlaşmış 
yumurta haline gelme sürecinde genetik müdahale ile sperm ya 
da yumurtanın genetik yapısında değişiklik yapılmasına olanak 
veren bir sürecin ortaya çıkmasıdır. Bu sürecin henüz sağlık, 
etik ve toplumsal boyutları tartışılıyor olsa da genetik olarak 
müdahale edilerek doğacak bireylerin genetik hastalıklardan 
bağışık ve istenilen niteliklerde (k i burası büyük bir soru 
işaret idir) olmasının genet ik biliminde büyük bir sıçrama 
anlamına geldiği kuşkusuzdur. (3)

Genet ik müdahale yolu i le (e t ik t ar t ışmal ar b ir yana) 
hastalıklara önceden çözüm bulma şansı yakalanmıştır.

              
Genetik müdahale yolu bize sperm ya da yumurtanın genetik 
yapısında değişiklik yapılmasının yolu açılmıştır. 

Uzay Alanındaki Gelişmeler
2017 y ıl ında uzay alanındak i önemli gel işmelerden bir i 
de, NASA’nın Spitzer uzay teleskopu ile yapılan gözlemler 
sonucunda 40 ışık y ılı uzaklık ta 7 gezegen keşfedildiğini 
açıklaması oldu. (4) Birbirine uzaklıkları az olan bu gezegenler, 
düşük kütleli soğuk bir yıldız olan Trappist-1 isimli bir yıldızın 
etraf ında dönerek yörüngelerini takip etmektedirler. Buradaki 
baz ı gezegenler in canlı bar ındırabileceği ayr ıca s ıv ı su 
barındırma olasılığının da olduğundan bahsedilmektedir.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli astronotlar ın 
gıda ikmali iç in, kargo aracını Dünya yörüngesine bırakmak 
için f ırlatılan Falcon 9 roketinin 30 dakika gibi bir sürede geri 
döndüğü açıklanmıştır. 

Türkiye’de  Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasar ısı, TBMM Başkanlığına 
sunuldu. (5)        

Dünya’da ise uzay tur izmi ve galaks iler aras ı mülk iyet 
haklar ından söz edilmeye başlandı bile. Ayr ıca Çin’in Mars, 
Jüpiter ve dış uzay ile ilgili yat ır ım ve hevesi çok dikkat 
çekmek tedir. Hindistan ise uzaya bir seferde 104 uydu 
f ırlatarak pozisyon belirlediğini göstermiştir.

Sonuç
Dünyada ener ji, genet ik ve uzay alanında baş döndürücü 
gelişmeler meydana gelmektedir. Günlük takibi bile zorlaştıran 
olaylar halinde seyreden bu teknolojik sıçramalar sevindirici 
gelişmelerdir. 

Ancak insanlık bu gelişmelerin kendi refahına süratle ve artan 
oranda yansımasını sabırsızlıkla beklemektedir.

--------------------------------------------------------

1-http://www.isfikirleri-girisimcilik.com/15-yil-sonra-dunya-ekonomis-
ine-hangi-ulkeler-yon-verecek, Erişim Tarihi:27.02.2017.
2-http://odatv.com/hindistan-enerji-ihtiyacini-aydan-karsilayabil-
ir-2002171200.html. Erişim Tarihi: 27.02.2017.
3-http://www.bilimveutopya.com.tr/2016da-genetikte-ne-oldu/. Erişim Tar-
ihi:27.02.2017.
4-http://www.haberuzay.com/2017/02/nasa-7-yeni-gezegen-kesfetti.html. 
Erişim Tarihi:27.02.2017.
5-http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2017/02/24/turkiyeden-uzay-hamle-
si. Erişim Tarihi:27.02.2017.
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( Google’dan Yeni İşletim Sistemi
 Bilindiği üzere Google, Android işletim sistemi ile mobil 
c ihazlarda söz sahibi olduğu gibi Chrome OS ile de kişisel 
bilgisayarlar taraf ında bir yer edinme çabasında. Ancak bu 
ik i işlet im sistemi dışında Google’ın bir süredir üzer inde 
çalıştığı yeni işletim sistemi Google Fuchsia ile ilgili bilgiler 
de gelmeye başladı. Sürpr iz bir şek ilde, gelen ilk bilgiler 
Fuchsia’nın mobil cihazlar için tasarlanan bir sistem olduğu 
yönünde. Yani görünen o ki Google mobil platformda kendisi 
ile rekabete g irmeye haz ır lanıyor. Asl ında Gmail’e karş ı 
Inbox’ı ve Hangouts’a karşı Allo’yu geliştirdiğini düşünürsek 
Google’ın aynı alanda alternatif çözümler sunmayı sevdiğini 
söyleyebilir iz. Ancak tabii ki Android gibi dev bir platforma 
alternatif geliştirmek oldukça radikal bir karar.

Android, Linux tabanlı bir işlet im sistemi iken Fuchsia ise 
tamamen baştan yazılmış bir işletim sistemi olarak karşımıza 
çıkıyor. Buradaki temel felsefe mobil cihazlara adapte edilmiş 
bir Linux işlet im sistemi yer ine iht iyaca özel tasarlanmış, 
daha yüksek performanslı bir işletim sistemi geliştirme olarak 
düşünülebilir. Ancak tabii ki proje henüz çok erken bir safhada 
olduğu için bu detaylara henüz ulaşmak mümkün değil.

İlk or taya ç ıkan görsel lere göre sade bir arayüze sahip 
olan işlet im sistemi, “Google Now” uygulamasından alışık 
olduğumuz “kartlar” düzenine dayanıyor. Cihazda yüklü tüm 
uygulamalar kartlar halinde yukarıdan aşağı doğru sıralanmış 
bir akış halinde organize edilmiş, bir uygulama seçtiğinizde 
ise uygulamanın kar t ı tam ekran olarak görüntüleniyor. 
Uygulamalar ı gruplayarak tek seferde ekranda birden çok 
uygulama görüntülemek de mümkün. İlk görseller arayüzün 
işley işi hakkında f ikir verse de detaylar iç in uzun bir süre 
beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Arayüze göz atmak 
isterseniz ht tps://goo.gl/VbfUjU adresinden ilgili v ideoya 
ulaşabilirsiniz.

Şu an iç in en merak edilen ise Android ar t ık bize veda mı 
edecek, yoksa Fuchsia’ya bir alternatif olarak devam mı edecek 
sorusu. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Vestel’den İHA: Karayel – SU
Vestel, 2005 yılında başladığı insansız hava aracı çalışmalarında 
Karayel–SU ile önemli bir noktaya gelmiş durumda. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin isteği ile üretilen Karayel, 2016 Haziran ayında 
ilk silahlı uçuşunu ve atışlar ını gerçekleştirmişti. Aracın bu 
yeni versiyonunda ise kanat aç ıklığı ar t t ır ılmış ve 120 kg 
mühimmat taşıma kapasitesine kavuşmuş. (https://goo.gl/
pYox0s)

Kahve Tutkunlarına Özel Telefon Kılıfı
Kickstarter yine ilginç bir projeye ev sahipliği yapıyor. Mokase 
adı verilen cep telefonu kılıf ı ile akıllı telefonunuz artık kahve 
yapabiliyor! Aslında teknik olarak yapılan iş hazırlanıp kılıf ın 
içine doldurulmuş kahveyi içmek islediğinizde ısıtmak olsa da 
yine de kulağa çılgınca geliyor. Tanıtım videosuna https://goo.
gl/YiaAGF adresinden erişilebilir. (https://goo.gl/tzosPu)

 R Mak. Müh. ŞAKİR İMREN
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DÜNDEM
FIFTY FIFTY
Sonuçların meşruluğu halen 
tartışılmakla beraber resmi 
sonuçlara göre referandumdan 
az farkla hayır çıktı. Bu sonuç 
yüz yıllık cumhuriyette ciddi bir 
sistem değişikliği anlamına geliyor 
ancak tarafların tavırları seçimi 
iktidar ile ana muhalefet yarışı 
gibi gösterdiğinden, evet oyu 
verenlerin birçoğu muhtemelen 
neyin oylandığına kafa yormadan, 
liderlerinin isteği doğrultusunda oy 
kullandılar. Sonuçta ülke bu anlamda 
tam yarı yarıya ikiye ayrılmış oldu.

HAYIRLI EVET
YSK referandum sonucunu evet 
olarak açıkladı ama önemli bir 
kesim aslında hayırın kazandığına 
inanıyor. Birçok soru işaretinin yanı 
sıra en önemlisi AKP’li temsilci, 
sandıkların açılmasına az bir zaman 
kala kendisine şifahen iletildiğini 
iddia ettiği şikayetler üzerine, 
mühürsüz oy pusulalarının geçerli 
sayılması talebini el yazısı YSK’ya 
iletti. YSK’nın yasaya ve daha önceki 
uygulamaya uygun olmayan bu talebi 
kabul etmesi üzerine sayıları belli 
olmayan, 2,5 milyon olduğu söylenen 
mühürsüz oyların geçerli sayılarak 
sonucu değiştirebileceği öngörülüyor.

ATI ÇALAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan itirazlar için 

“Atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi. Sivil 
muhalefet, hukukun işlemediğini, 
sonuca sokakta direnmek gerektiğini 
vurgularken CHP’nin pasifliği tepki 
alıyor. Parti içinde istifalar ve 
karışıklıklar başladı.

YA DA BEN
Deniz Baykal oylanan Anayasaya 
göre 2019’da yapılacak başkanlık 
seçimleri için tüm hayır oyu verenleri 
bir kefeye koyarak %49’un adayını 
tartışmaya açtı. Baykal, “Kılıçdaroğlu 

‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ derse 
arkasında oluruz. Aday olmayacaksa 

parti başkanlığını bırakmalı. 
Abdullah Gül, yüzde 49’un adayı 
olabilir” dedi. Öncelikle henüz 
tartışılan referandum sonucunu 
kabul etmesi, daha sonra da önerinin 
bölünme getireceği gerekçesi ile 
partisinden tepki aldı.

PARTİ BAŞLASIN
Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı şartı 
kalkınca Erdoğan’ın AKP Genel 
Başkanı olması için Bekir Bozdağ; 

“Artık bu hasret bitsin” dedi.

UNUTULMASIN
Olağanüstü Hal dönemindeki hak 
ihlalleri nedeni ile cezaevlerinde 171 
kişinin açlık grevi yaklaşık 3 aylık 
sürenin ardından sona erdi. 

TURİSTLER GÜVENDE
Antalya’da açık alanlarda alkol 
kullanılması Valilikçe yasaklandı. 
Turizmi olumsuz etkileyeceği 
tartışılan karar için Emniyet 
Müdürü “Sonuna kadar arkasındayız” 
dedi. Valilik açıklamasında da 

“Kararın, bir yasaklama değil, 
aksine insanlarımızın rahatsız 
edilmeyecekleri bir ortamda ve 
özgürce yaşamalarını sağlamayı 

hedeflediğini tekraren vurgulamak 
isteriz” denildi.

MİLLİ SANSÜR
Dünyanın en büyük internet 
ansiklopedisi Wikipedia’ya 
Türkiye’den erişim engellendi. 
Yasaklanma nedeni bir iddiaya göre, 
BTK taraf ından Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan'ın damadı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
ile ilgili Wikileaks sızıntılarını 
içeren bağlantının kaldırılmasının 
istenmesi. Başka bir iddia da kendine 
karşı sahte darbe düzenleyen liderler 
listesinde Erdoğan’ın da yer alması. 
İstanbul Belediyesi Wikipedia’nın 
kurucusu Jimmy Walley’i World Cities 
Expo etkinliği davetli listesinden 
çıkardı.

İSTİHDAM
Nisan ayında açıklanan TÜİK 
verilerine göre işsizlik geçen yıla 
göre 695 bin kişi artarak %13’e ulaştı.

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

Leman, Penguen, Uykusuz, 
Hürriyet (Latif Demirci).
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