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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

64 Yıllık Mühendis ve Makina
34 Yıllık Endüstri Mühendisliği
28 Yıllık Tesisat Mühendisliği
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MAKINA 2

SUnUm

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilindiği gibi Makina Mühendisleri Odası 
ülkesinin gelişimine katkıda bulunmak için 
her dönem ülke çapında kongreler ve kurul-

taylar yapmaktadır. Bu kongreler ve kurultaylarda 
ülkenin o konu ile ilgili sorunları ele alınıp çözüm 
önerileri bilimsel veriler altında tartışılmaktadır.

Bu dönemde de Eskişehir Şube olarak 10’uncu-
su gerçekleşecek olan Ulusal Uçak, Havacılık Ve 
Uzay Mühendisliği Kurultayı’na ev sahipliğini ya-
pacağız. 2019 yılında yapılacak kurultay, ulusal 
düzeyde olacaktır. Türkiye’nin havacılık üssü olma 
yolunda ilerleyen bölgemizde bu kurultayı yapmak 
hem ülkemiz hem bölgemiz için çok olumlu ola-
caktır.

Şube Yönetim Kurulumuz, meslektaşlarımızın is-
tediği konularda eğitim ve seminerler düzenleme-

ye devam etmektedir. Düzenlenmesini istediğiniz 
eğitim ve seminerleri lütfen bize bildirin. Biz de 
Şubemizin eğitim programına alarak, uygun tarih-
lerde bunları gerçekleştirmeye çalışalım.

Bildiğiniz gibi ülkemiz için önemli olan “Mili Hızlı 
Tren” projesi var. Bu önemli proje TÜLOMSAŞ’ın 
önderliğinde yapılacaktı. Bölgemizin ekonomisine 
ve işgücü istihdamına yönelik çok olumlu yansıma-
ları olacaktı. Ama maalesef bu konudaki ihale iptal 
edilmiş ve TÜLOMSAŞ devre dışı bırakılmıştır. 
Bu hatadan dönülmesi için Eskişehir kamuoyuna 
çok büyük görev düşmektedir. Biz de Şube Yöne-
tim Kurulu olarak, hatadan dönülmesi için gerekli 
girişimlerimizi sürdüreceğiz.
       
 
               Saygılarımızla,

Değerli meslektaşlarımız merhaba,
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eĞiTimler

MYK KAPSAMINDA ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT 
YAPIM PERSONELİ SEVİYE -3 / 23-25 MAYIS 2018 

Mayıs -Haziran aylarında ağırlıklı olarak Teknik Personel Yetiştirme Eğitimleri düzenlendi.
EğİTİMLERİMİZ

Sanayi Tipi Kazanların İşletmesinde Yardımcı 
Personel Yetiştirme Kursu, Sepetli Hidrolik Plat-
form Eğitimi, LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Do-

lum Personeli (Pompacı) Kursu’na katılan 68 perso-
nel belge aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında 

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 
– 3 sınavına katılan 62 teknik eleman belge almaya hak 
kazandı. Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerin-
den Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu’na 
katılan 11 üyemizin uzmanlıkları belgelendi.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Havuz Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

Ali İNCE               
(Makina Mühendisi)

25-27 Haziran 
2018     Eskişehir 11

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV TARİHİ SINAV 
YERİ 

KATILIMCI 
SAYISI

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 
Yapım Personeli Seviye - 3

M. Serdar ULU
(Makina Mühendisi)

23-25 Mayıs 
2018 Eskişehir 23

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 
Yapım Personeli Seviye - 3

M. Serdar ULU
(Makina Mühendisi)

26-27 Mayıs 
2018 Eskişehir 11

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 
Yapım Personeli Seviye - 3

M. Serdar ULU
(Makina Mühendisi)

07-09 Haziran  
2018 Eskişehir 28

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI
Sanayi Tipi Kazanların 
İşletmesinde Yardımcı 

Personel Yetiştirme 
Kursu

M. Sadık YURTMAN 
(Makina Mühendisi)

21-26 Mayıs 
2018

Eti Kırka Boraks 
Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

10

Sepetli Hidrolik 
Platform Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

24-25 Mayıs   
2018 Tekfen Tanap A. Ş. 30

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 

Selçuk UNDU 
(Makina Mühendisi)

26-27 Mayıs 
2018

Afyonkarahisar  İl 
Temsilciliği 27

Sepetli Hidrolik 
Platform Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

02-03 Haziran  
2018 Durden Plastik 11

SEPETLİ HİDROLİK PLATFORM EĞİTİMİ 24-25 MAYIS  2018 TEKFEN TANAP A.Ş. 
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BaSınDa Biz
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ŞUBe’Den haBerler

MEKANİK SİSTEMLERDE ENERJİ VERİMLİLİğİ 
VE HİDROLİK DENGE SEMİNERİ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ortaklığında 
“Mekanik Sistemlerde Enerji Verimliliği” konulu seminer 2 Mayıs 2018 tarihinde Makina 

Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Oturum başkanlığını Ramazan Yazgan’ın yaptı-
ğı seminerde Elektrik- Elektronik Mühendisi 
Nurettin Küçükçalı yüksek yapılarda tesisat, 

mekanik sistemlerde verimlilik, enerji tasarrufu gibi 
konular hakkında bilgi verdi. Yenilebilir enerjinin öne-

mine dikkat çeken Küçükçalı, Türkiye’deki çalışmala-
ra değindi. Seminerin amacından bahseden Küçükçalı, 
“Enerjiyle ilgili ne kadar tasarruf edebiliyoruz? Ne ka-
dar doğru sistemler tasarlamamız gerekir? Bu sorula-
rın yanıtlarını konuşacağız, seminerin amacı bu” dedi.

BİLGİ GÜVENLİğİ SEMİNERİ
“Bilgi Güvenliği” ile ilgili üyelerimize ve öğrenci üyelerimize yönelik 5 Mayıs 

2018 tarihinde bir seminer düzenlendi.

Odanın seminer toplantı salonunda yapılan se-
minerde Makina Mühendisleri Odası Eskişe-
hir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri 

Mühendisi Bülent Atak sunumla “Bilgi Güvenliği”nin 
neden olması gerektiğini anlattı. “Günümüzün diji-
talleşen dünyasında ister kendimiz tarafından yapı-
lan paylaşımlar, ister günlük hayatın akışı esnasında 
yaptığımız tüm işlemler siber uzay de-
diğimiz yapıda kayıt edilmekte ve bizler 
gerekli tedbirleri almadığımız sürece 
bizlere karşı kullanılabilmektedir” diyen 
Bülent Atak, “Kişisel açıdan baktığımız-
da bilgi güvenliği, sadece bilgisayarımıza 
antivirüs vb. güvenlik programları yükle-
mekle bitmez. Sosyal medyada paylaştı-
ğımız anlar, internet üzerinde yaptığımız 
işlemler, elektronik mesajlaşmalarımız 
tüm bunlar bizlerin dijital ayak izleri 
olup istismara açık haldedir” dedi. 
 Atak konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “Şirketler açısından baktığımız-
da ise gerekli siber ve fiziksel güvenlik 
önlemlerinden ayrıca çalışanların bilgi 
güvenliği konusunda farkındalıklarının 

arttırılması da şirketin en önemli hazinelerinden olan 
‘know-how’ korunması açısından elzemdir. Unut-
mamak lazım ki bilgi güvenliği konusundaki en zayıf 
halka ‘insan faktörü’ olup saldırganlar ilk olarak bu 
faktör üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma ile üye-
lerimizin bilgi güvenli konusundaki farkındalıklarını 
arttırılmayı amaçlamaktayız.”
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MAKINA 7

ŞUBe’Den haBerler

1 MAYIS 
BİRLİK, 
MÜCADELE,
DAYANIŞMA 
GÜNÜ 
COŞKUYLA 
KUTLANDI

DİSK, KESK, TMMOB ve EBTO önderliğinde Eskişehir’de 1 Mayıs Birlik 
Mücadele Dayanışma Günü Sıhhiye Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Aytaç Caddesi başında bir araya gelen sendika-
lar, meslek odaları, siyasi partiler, demokratik 
kitle örgütleri buradan sloganlar eşliğinde yü-

rüyüşe geçti. Davul zurna eşliğinde işçiler, emekçiler 
hem yürüdüler, hem oynadılar hem de sloganlar attı-
lar. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, çevrede 
izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı. 1 Mayıs 
Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Eskişehir Böl-
ge temsilcisi Günay Ayaz, “Günlerin bugün getirdiği 
baskı, zulüm ve kandır; ancak bu böyle gitmez diyen-
ler hoş geldiniz. Yepyeni bir güneş doğacak bizle ve 
her yerde diyenler hoş geldiniz. Zorbalar kalmaz gi-
der, güzel günler göreceğiz diyenler hoş geldiniz” diye 
1 Mayıs bayramına katılanları selamladı.

 “BİZ ÇOĞUNLUĞUZ”

 “Biz Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu-
yuz. Biz ülkenin dörtte üçü, yani asgari ücret geliriy-
le yaşamaya çalışanlarız. Biz bu ülkede üretilen tüm 
değerlerin tüm güzelliklerin esas sahibiyiz. Biz Tür-
kiye işçi sınıfıyız. Biz ‘Cumhur’un büyük çoğunluğu 
olarak, ülkemizde kurulmak istenen yeni rejimde yok 
sayılıyoruz. Bu düzenin hangi sınıfların zararına ol-
duğuna, Olağanüstü Hal’in ilan edildiği 20 Temmuz 
2016’dan beri tanığız. Bu düzen ‘Ohal’den istifade’ 
grevlerin yasaklandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin 
yok sayıldığı bir düzendir. Bu düzen 6 milyona ulaşan 
işsizlerin ‘geçinemiyoruz, açız’ çığlıkları yükselirken 
işsizlik fonundaki paraların KHK ile patronlara akta-
rıldığı bir düzendir” dedi.

 “Bu düzenin iş güvencesinin devlet eliyle yok 
edildiği, tek imzayla tek emirle herkesin ama herke-
sin işsiz kalabildiği bir düzendir” diyen DİSK Bölge 
Temsilcisi Günay Ayaz şunları söyledi: “Bu düzen 

işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun neredeyse ta-
mamına ‘sana verilenle yetin’ denilen bir düzendir. 
Bu düzen emeğin, doğanın, kentlerin, tarımın, şeker 
fabrikalarının eğitimden sağlığa tüm temel hakların 
sermayeye sınırsız kâr ve rant arzusuna teslim edildi-
ği bir düzendir. Bu düzende demokrasi, adalet, laiklik 
ve demokrasi gibi temel nitelikleriyle ‘Yurtta Barış 
Dünyada Barış’ gibi temel kurucu ilkeleriyle ve temel 
yurttaşlık haklarıyla çatışan bir düzendir.

 Ama biz bu düzenden güçlüyüz. Biz bu düze-
ne itirazı olan, ülkenin geleceğine dair endişe duyan, 
demokrasiye, barışa ve adalete hasret milyonlarıyız. 
Türkiye kritik bir eşikteyken işçi sınıfı olarak sesimizi 
yükseltme zamanıdır. Biz bugün Türkiye’nin dört bir 
yanında milyonların buluştuğu, 1 Mayıs meydanların-
da emeğin demokrasi seferberliğini ilan ediyoruz. Biz 
çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız. Bu memleket 
bizim. Ve bu meydandan söz veriyoruz. Karanlık bir 
rejimin kurulmasını durduracak, emekçi ellerimizle 
ülkemizi yeniden kuracağız. Güzel günler göreceğiz.”
Mitingde; tertip komitesinde yer alan kuruluşların 
temsilcileri de kısa birer konuşma yaptı. Ayrıca Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şen, Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros 
Nunez’e katılanlara hitap ettiler. Konuşmalar sonra-
sında Ayrık Otu bir konser verdi. İşçiler, emekçiler ve 
bayrama katılan vatandaşlar birlikte türkü söyleye-
rek, halay çekti.
 Mitinge CHP Milletvekili Utku Çakırözer, 
CHP eski milletvekili Gaye Usluer ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Be-
lediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı 
İshak Gündoğan ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı 
katıldı.
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ŞUBe’Den haBerler

KADIN ÜYELERİMİZLE BAHAR 
BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz kadın üyeleriyle geleneksel hale gelen ‘Bahar Buluşması’ etkinliği 
bu yıl 6 Mayıs 2018 tarihinde Esbahçe’de düzenlendi. Kahvaltıda Şubemizin 
Kadın Komisyonu Başkanı Nergis Uygun Baş bir konuşma yaptı. 

Uygun Baş, konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi: “Makina Mühendisleri Oda-
sı Eskişehir Şubesi’nin geleneksel hale 

getirdiği “Kadın Üyelerin Bahar Buluşmasına” 
hepiniz hoşgeldiniz. Odamızın Kadın komis-
yonu öncülüğünde yapılan bu ve benzeri etkin-
likler, aramızdaki dayanışmayı arttırmaktadır.  
Sizlerin de bu etkinliğe katılarak verdiğiniz 
destekten dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşek-
kür ediyorum. Biz cumhuriyet kadınları, hem 
mesleğimizde, hem çalışma yaşamımızda hem 
de aile içerisinde örnek olmaya devam ediyo-
ruz. Mühendislik mesleği hepimize ayrı ayrı 
maharetler kazandırmıştır. Topluma duyarlı bireyler 
olurken, odamıza ve ülkemize de sahip çıkmak hepi-
mizin birinci görevidir. Bir anne olarak çocuklarımı-
zın aydınlık ve çağdaş bir cumhuriyette yaşamasını 
istemek en temel hakkımızdır. Elimizin uzanabildiği, 
çevremizde olan ‘kız çocuklarına sahip çıkmak’ ve 
bütün kadınların insanca çalışması ve emeğinin kar-
şılığını alması için bizler de küçük de olsa çalışmalar 
yapmaktayız. Kadın çalışanların fazla olduğu ve çalış-
ma koşullarının kadınlara göre düzenlendiği işletme-
leri ziyaret ediyor ve bu davranışlarından dolayı on-
ları tebrik ediyoruz. Bu tür işletmelerin çoğalması ve 
örnek olması gerektiğini vurguluyoruz. Eğitim basa-

maklarını birer birer tırmanıp mühendis olmuş bir ka-
dın olarak; bütün kız çocuklarının eş ve evlilikten önce 
meslek sahibi olmuş, kendi ayaklanın üzerinde duran, 
çağdaş ve aydınlık bireyler olması en büyük arzumdur. 
Ayrıca yönetim kurullarımızda kadın üyelerimizin yer 
almasını ve aktif olarak görev yapması için dayanışma 
içinde olmayı önemsiyoruz. Bu dönem Başkan Ve-
kilimiz Sayın Nezihe Hanecioğlu, Saymanımız Esra 
Turan, Yedek Üyelerimiz Sayın Fikriye Söğütlü ve 
Sayın Fadime Gökkütük olmak üzere 4 arkadaşımız 
yönetimde yer almaktadır. Kendilerini bir kez daha 
tebrik ediyorum. Konuşmamı sonlandırırken; sizlerin 
de öneri ve isteklerini Kadın Komisyonuna iletmesini 
temenni ediyor ve hepinize afiyet olsun diyorum.”

GELENEKSEL MESLEğE HOŞGELDİN 
BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, Anadolu Üniver-
sitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bile-

cik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği 
ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun ola-
cak öğrenciler ve öğretim üyeleri ve TMMOB’a bağlı 
meslek odaları yöneticileri katıldı. Etkinliğin açılış 
konuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası Baş-
kanı Atila Tomsuk mesleğe yeni katılacak öğrencilere 
seslenerek, "Yemin edeceksiniz ve meslektaşımız ola-
rak birlikte yürüyeceksiniz" dedi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şubemizin her yıl mezuniyet durumundaki öğrenci arkadaşlarımıza yönelik 
düzenlediği Geleneksel “Mesleğe Hoş geldin” etkinliği Tepebaşı Belediyesi 

Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Atila Tomsuk
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 ÜLKEYE BORCUNUZU ÖDEME ZAMANI GELDİ

 “20-22 yıl okuyarak bugünlere geldiniz” diyen 
Tomsuk, şöyle konuştu: "Ülkeye borcunuzu ödemek 
için çalışacaksınız. Artık ülkeye borcunuzu ödeme za-
manı geldi. İşinize sahip çıkarak çalışacaksınız. Ma-
alesef Anadolu Üniversitesi ikiye bölündü. Siyasiler 
oturdukları yerden üniversitelere, hocalarına, meslek-
taşlarına sormadan bir gecede karar veriyorlar. Bölün-
meyi anlatamıyoruz. Bölünmek parçalamak iyi bir şey 
değil. Projeler ortada kalıyor, her şey ortada kalıyor. 
Hiç kimseye sormadan yapılan işler  sıkıntılar yaratı-
yor. 500'e giren üniversiteler bölünüyor, belki 500'e 
giren üniversite kalmayacak. Umarım sizler bu sıkın-
tıları çözersiniz. Tekrar mesleğe hoşgeldiniz diyorum" 
diye konuştu.

 MESLEĞİN İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA
 ÇALIŞTIRILDIĞI BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Yunus Yener de mesleğe yeni 
başlayacak öğrencilere seslendi. Yener konuşmasında 
şunları söyledi: "Şimdi mesleğe başlıyoruz. Mesleğin 
itibarsızlığa çalıştırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke-
de itibarın korumak için bu çabaya katkıda bulunmanız 
gerekir. İmzanız değerlidir. Her insanın imzası değer-
lidir ama mühendis olarak bu imza çok değerlidir. Ar-
kasında durmayacağınız, inanmadığınız hiç bir projeye 
imza atmayınız. İmzanıza sahip çıkın."

 MÜHENDİSLİK YEMİNİ ETTİLER

 Konuşmadan sonra öğrenciler hep birlikte 
"Bana verilen Mühendislik unvanına daima layık olma-
ya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu 
bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak 
iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olma-
ya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda 
yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzeri-
ne yemin ederim" diyerek Mühendislik Yemini ettiler. 
Yeminden sonra Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, Makina Mühendisleri 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk 
ve üniversite öğretim üyeleri mesleğe başlayan öğren-
cilere rozet taktılar. Daha sonra katılımcılara kokteyl 
verildi.

Yunus Yener 
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“MÜHENDİSLİK GÜNLERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz Öğrenci Komisyonunun çalışmalarıyla organize edilen “Mühendis ve 
Gelecek” ana temalı  “Mühendislik Günleri 18” etkinliği Büyükşehir Belediyesi 

Taşbaşı Kültür Merkezi’nde 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MMO Es-
kişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, geçen yıllarda da gerçekleştirilen mü-

hendislik günleri etkinliklerinde bahsedilen görüş-
lerin bugün de hala geçerli ve hatta geçen zaman di-
limi içinde mühendislik eğitimi açısından kayıplar ve 
olumsuzlukların yerelde ve  ülke çapında büyümeye 
devam ettiğini söyledi. 

 Bilim dünyasının ve meslek örgütlerinin gö-
rüş ve önerilerine bakılmaksızın, eleştirileri dikka-
te alınmaksızın, mühendislik bölümlerinin sayısı ve 
kontenjanları arttırılmaya devam edildiğini belirten 
Tomsuk,  “Son dönemde TBMM Genel Kurulunda, 
4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını 
öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karade-
niz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de 
bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni ku-
rulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul 
edilerek yasalaştı. Son düzenlemeyle birlikte mesleki 
eğitimlerin niteliğinin ve kalitesinin artacağını söyle-
mek gerçekle bağdaşmamaktadır.

 Ülkemizdeki yükseköğrenim sistemine ba-
kıldığında, gerek kurum, gerek disiplin sayısı açısın-
dan bir planlamanın ve bilimsel ölçütlerin göz önüne 

alınmadığı görülmektedir. Bilimsel gereklere ve ülke 
gerçeklerine göre değil, sadece sübjektif nedenlerle fa-
külteler açılması, sonuçları itibarıyla kolay çözüleme-
yecek sorunlar ve tahribatlar yaratmaktadır. Toplu-
mun tüm kesimlerinde eğitim-öğretimdeki kalitenin 
yetersizliği kabul görmüş bir gerçekken, yeni bölüm-
lerin, üniversitelerin açılmasının nesnel bir dayanağı 
bulunmamaktadır” dedi.

 “Özgür ve demokratik olmayan günümüz ko-
şullarında bilim, teknoloji ve sanayimizde çağın gerek-
tirdiği düzeye ulaşamayacağı aşikardır” diyen Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Tomsuk şunları söyledi: “ Hal böyleyken 
ülkemiz ileri teknoloji ve sanayi ürünlerinin satıldığı 
ama geliştirilemediği ve üretilmediği, yoğun imalat 

süreçlerinin düşük işçilik ücretleri ile montaja dayalı 
ürünlerini sunduğu, ithal ikame modelini sürdürmeye 
devam edecektir. Bu durum biz mühendislerin mesle-
ki düzeyi ve tatmini açısından olduğu kadar bilimsel 
bilginin hiçbir zaman uygulamaya dönüştürülemediği 
bir alanda hayatımızı sürdürmek zorunluluğunda ol-
mamıza yol açacaktır. Gelişmiş ülkelerde yapılan pro-
jelerin toplantılarında karşımıza eşdeğer muhatabı-
mız olarak teknisyen ve ara teknik elemanlar çıkacak, 
yurt dışına beyin göçünü hızlandıracaktır.

 Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube-
si olarak, öğrenci arkadaşlarımızın eğitim süreçlerine 
kalıcı ve yararlı bir katkı sunmak niyeti ve çabası ile 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan konuşmacı-
larımıza, değerli üyelerimize,  öğrenci arkadaşlarımı-
za teşekkür ederiz.” Konuşmalardan sonra Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğre-
tim üyesi Dr. Evren Yasa Katmanlı İmalat konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi. Maden Yüksek Mühendisi 
Derya Özkar ‘Mühendislik ve Etik’, MMO Eskişehir 
Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Nergis Uygun Baş 
‘Toplumsal Cinsiyet’i, Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Ufuk Eriş ‘Ya-
pay Zeka Robotlar’ konusunu anlattılar.

 Panelin ikinci gününde MMO İstanbul Şu-
besi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, 
‘Endüstri 4.0’ ı, MMO Eskişehir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Sekreteri Neşet Aykanat ‘Enerjinin Geleceği’ni, 
Teknolojist Oğuz Demirkapı ‘Güvenli ve Erişilebilir 
İnternet’ konusunu irdelediler

Derya Özkar  Dr. Evren Yasa

İbrahim Tataroğlu
Nergis Uygun Baş Dr. Ufuk Eriş

Oğuz Demirkapı
Neşet Aykanat
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 

MÜHENDİSLİğİ BÖLÜMÜNDE PROJE PAZARI 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bö-
lümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri 14 Mayıs 2018 tarihinde sergilendi. 

Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen et-
kinliğe Makina Mühendisliği Öğretim 
Üyeleri, Makina Mühendisleri Odası 

Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Bilecik İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Sekreteri Mehmet Yener Akdoğan, temsilcilik 
çalışanları, Bilecik ilinde faaliyet gösteren sanayi 
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Genç mühendis adaylarının projelerinin 
incelendiği etkinlikte üniversite-sanayi işbirli-
ğinin arttırılması yönünde bir adım daha atılmış 
oldu. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencile-
re ödülleri takdim edildi.

Şubemiz 26 Mayıs 2018 tarihinde Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür 
Merkezi’nde  ‘Şantiye Şefliğinin Hukuksal Boyutu’ konulu panel gerçekleştirdi.  

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 
Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu’nun otu-
rum başkanlığını yaptığı panele Anadolu 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nüvit Gerek ve Avukat Merve Şahbaz konuşmacı 
olarak katıldı.   Prof. Dr. Nüvit Gerek konuşmasının 
başında iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları hakkında 
kısaca bilgi verdi. Konuşmasının devamında; “İş ka-
zalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi”, “Kaza 
ve hastalık sonucu ortaya çıkan zararların tazminatı” 
konularına değindi. İş sağlığı ve güvenliği konusunun 
neden giderek önem kazandığını anlatarak, iş kazası-
nın meydana gelmesi halinde kazaya uğrayan kişinin, 
işverenin, devletin ve milletin yani ülke ekonomisinin 

uğradığı kayıplar hakkında bilgi verdi. İşverenin 
işçiyi koruyup gözetme borcunun hukuki dayanakla-
rını özel hukuk açısından ve kamu hukuku açısından 

değerlendirdi. Konuşmasını iş güvenliğine ilişkin iş-
verenin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi halinde oluşacak hukuki sonuçları anla-
tarak tamamladı.

 Avukat Merve Şahbaz ise konuşmasına şantiye 
şefi kavramı hakkında bilgi vererek başladı. Sonrasın-
da işveren ve şantiye şefinin karşı karşıya kalabileceği 
davalar, işverenin işçiyi gözetme borcu ve bunun da-
yandığı kanunları, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlem-
leri alma borcu ve yasal dayanaklarını işverenin alacağı 
önlemlerin sınırlarını anlattı. Av. Şahbaz konuşmasını, 
iş kazası ve meslek hastalıklarının vuku bulması halin-
de ortaya çıkacak olan tazminat davaları, sosyal güven-
lik kurumunun rücu davaları, cezai soruşturma ve ceza 
davaları hakkında bilgiler vererek tamamladı. Odamız 
üyelerinin ve TMMOB’a bağlı odaların üyelerinin, iş-

verenlerin ilgi gösterdiği 
panelin son bölümünde 
günümüzde şantiye şefli-
ğinin nasıl uygulandığı, bu 
uygulamalar çerçevesinde 
işverenin ve işveren vekili 
konumunda olan şantiye 
şeflerinin karşı karşıya ka-
lacağı hukuksal ve cezai 
durumları içeren soruları-

nın sorulduğu soru-cevap bölümüyle panel sona erdi.

“ŞANTİYE ŞEFLİğİNİN HUKUKSAL BOYUTU” 
KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ZİYARETLERE DEVAM EDİLDİ...
Şube yönetim kurulumuzun ziyaretleri Mayıs-Haziran aylarında da devam etti. 

Meslek odalarının yönetim kurullarıyla bir 
araya gelinerek, şubemizin önümüzdeki dö-
nem gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler, 

şubemizin teknik ve eğitim hizmetleri hakkında bil-
giler aktarıldı. Meslektaşlarımızın yanı sıra ülke ve 
toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarımız 
kapsamında işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilecek 
etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 Şube yönetim  kurulumuzun yaptığı  ziya-
retler şöyle; Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
ziyareti 10.05.2018, Eskişehir Sanayi Odası Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli 
ziyareti 11.05.2018, Eskişehir Ticaret Odası ziyareti 
22.05.2018. Şubemize yapılan ziyaretler ise şöyle; Je-
oloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin Şube 
Yönetim Kurulumuzu ziyareti  21.06.2018.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ’NİN 
ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARETİ  - 21.06.2018

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI YÖNETİM 
KURULU ZİYARETİ - 10.05.2018 ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI NADİR KÜPELİ ZİYARETİ - 11.05.2018

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ZİYARETİ -  22.05.2018

YÜKSEK HIZLI TREN İMALATI 
ESKİŞEHİR’İN OLMALI

Milli Hızlı Tren projesinin TÜLOMSAŞ yerine BMC Grup’a verilmesi se-
bebiyle, yıllarca demiryollarının öncülüğünü yapmış ve ilkleri başarmış 

Eskişehir’e iadesi için şube yönetim kurulumuz adına Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Metin Uçkun 7 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

“MİLLİ HIZLI TRENİN ESKİŞEHİR’E İADESİ”

Bilindiği üzere Milli Hızlı Tren Projesinin şeh-
rimizin öncü sanayi kuruluşu TÜLOMSAŞ 
Genel Müdürlüğüne verilmesi bekleniyor-

du. 96 adet Yüksek Hızlı Tren Seti’nin alımı için 
05.04.2018 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılacağı 
açıklanmış, ancak bu ihalenin yapılmasına kısa bir 
süre kala 17.02.2018 tarihinde açıklanan yeni SİP 
yönetmeliğinden çıkarılarak iptal edilmiş ve bu iha-
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YÜKSEK HIZLI TREN İMALATI 
ESKİŞEHİR’İN OLMALI

le BMC gruba verilmiştir. 
 124 yıllık tarihi, 50 yılı aşkın teknoloji trans-
feri geçmişi, bilgi birikimi ve AR-GE çalışmalarıyla 
Türkiye’de Demiryolu ve Raylı Sistemlere öncülük 
eden ve Orta Doğunun en büyük lokomotif üreti-
cisi TÜLOMSAŞ, mühendisiyle, işçisiyle, Eskişe-
hir halkıyla bu büyük projeyi almayı hak eden tek 
kurumdur. Ve kurumun bileşenleri olan Hasanbey 
Lojistik Merkeziyle, Eskişehirli sanayicilerin oluş-
turduğu Raylı Sistemler Kümelenmesiyle, ayrıca 
Anadolu Üniversitesi’nin katkılarıyla Eskişehir’de 
devam eden Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi 
(URAYSİM) ki, bu merkez Avrasya’da gerekli test 
ve sertifikasyonları sağlayabilecek tek kurum olma-
sı nedeniyle, yine hızlı tren makinistlerine ve diğer 
lokomotiflerin makinistlerine bröve veren ve hızlı 
tren ve diğer lokomotiflerin simülatör eğitimini ve-
ren Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi 
Müdürlüğü’yle Eskişehir hak etmektedir.

 Hızlı tren üreticileri olan Fransa, Kanada, 
Almanya, Güney Kore, Çin gibi ülkelere bakıldığın-
da hızlı tren üretimini, daha önce lokomotif üretmiş 
ve devletin olan fabrikalarında gerçekleştirdiğini 
görmekteyiz.

 YHT üretimi için Türkiye’de tesis, alt yapı, 
ekipman ve yetişmiş insan gücü vs. kriterleri konu-
sunda yabancı YHT üreticileri bir tek TÜLOMSAŞ’a 
yeterlilik vermişlerdir.

 Eskişehir Makina Mühendisleri Odası ola-
rak biz diyoruz ki; Eskişehir ilklerin şehridir.

 İlk Otomobil Devrim Eskişehir’de o zaman 
adı ELMS olan TÜLOMSAŞ’ta üretilmiştir. 

 1974 Kıbrıs Harekatında ülkemize ambargo 
uygulandığı dönemde askeri malzemeler o zaman 
adı ELMS olan TÜLOMSAŞ’ta imal edilmiştir.

 Eskişehir’in bu seçkin kurumu işçisiyle, me-
muruyla , mühendisi, yöneticisi ile birlikte 1000 den 
fazla lokomotif, 11000 vagon, 600 den fazla motoru 
bu şehirde üretmiş,30 dan fazla lokomotifi imal ede-
rek yurt dışına ihraç etmiştir.

 Tüm bu emeklere rağmen, ne yazık ki De-
miryolunun merkezi olan Eskişehir’imiz ve Eskişe-
hirliler bu büyük projenin dışına itilmek istenmekte-
dir. Bu projeyle yüksek teknoloji transferi yapılacak 
ve katma değeri yüksek ürün üretilecek ,sanayi ge-
lişecek ve şehrimize 1 milyar EURO’dan fazla katkı 
sağlanabilecektir.

 Biz Eskişehir Makina Mühendisleri Odası 
olarak diyoruz ki; yıllarca demiryollarının öncülü-
ğünü yapmış ve ilkleri başarmış bu şehrin mühen-
disiyle, işçisiyle, tüm halkıyla bu projeyi hak ettiğini 
düşünüyor ve Yüksek Hızlı Tren imalatı Eskişehir’in 
olmalı diyoruz.   

 Saygılarımızla,      

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına

Metin Uçkun
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iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi

BİNALARDA İŞ GÜVENLİğİ
Apartmanlar veya siteler en az birçok işyeri kadar 

tehlikeli alanlardır. Hatta işyerlerinde bulunma-
yan hasta, çocuk ve yaşlıların da bulunması nede-

niyle zaman zaman çok daha tehlikeli durumlar oluşa-
bilir. Hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz konut 
alanlarında en yaygın tehlikeler ve alınması gereken ön-
lemler şunlardır.
 Elektrik hayatımızda olmazsa olmaz enerji kay-
nağımızdır. Enerji kaynağı olmasının yanında en önemli 
tehlike kaynaklarından da birisidir. Bu nedenle elektrik 
tesisatlarında bazı önlemler mutlaka alınmış olmalıdır.
Bir konut alanı için en önemli ve gerekli önlemlerin ba-
şında kaçak akım rölesi gelir. Ana ve ara elektrik hatla-
rına bağlanan kaçak akım röleleri hem yangın hem de 
elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.
 Elektrikle ilgili diğer önemli koruma yöntemi 
ise topraklama tesisatıdır. Her binada mutlaka ana hat-
ta bağlı bir topraklama hattı olmalı ve bakır çubuklarla 
toprağa gömülü olmalıdır. Bu sayede çeşitli nedenlerle 
ortaya çıkan fazla akım toprağa iletilir.
 Binalarda paratoner bulunması da yıldırımlara 
karşı apartmanda yaşayanların ve elektrikli cihazların 
korunmasını sağlar. Binaların paratonere ihtiyacı olup 
olmadığı mutlaka bir elektrik mühendisi tarafından he-
saplanmalıdır. Çevresinde, etki alanına girebileceği bir 
paratoner olan binalar yıldırımlardan korunabilir ancak 
bulunduğu bölgede en yüksek yapıda olan binalar yıldı-
rımların açık hedefidir.
 Bina sakinlerini ve özellikle çocukları elektrik 
tehlikelerinden korumak için, elektrik panoları ve sigorta 
kutuları ayrı bölmelerde, kapakları kapalı ve kilitli olma-
lıdır. Bina içinde bulunan elektrik kabloları da açıkta ol-
mamalı, kablo kanalları içinden geçmelidir.
 Apartmanlarda, kendi evimiz haricinde en çok 
bulunduğumuz alanlar yürüme alanları yani apartman 
girişi ve merdivenlerdir. Konut alanlarındaki kazaların 
çoğunluğunu, yürüme alanlarında takılıp düşme olayları 
oluşturur. Bunun en büyük nedeni yetersiz aydınlatma ve 
zemindeki çıkıntılardır.
 Yürüme alanlarının güvenli olabilmesi için ön-
celikle ne kadar kullanıldığına bakılmaksızın iyi şekilde 
aydınlatılmış olmalıdır.
 Yürüme yollarında ve merdivenlerde, takılmaya 
neden olabilecek boşluklar ve yükseltiler olmamalıdır. 
Bu gibi bölümler, yetersiz aydınlatma ile de birleştiğinde 
takılıp düşmek kaçınılmaz hale gelir.
 İç ve dış merdiven basamaklarının da birbiri ile 
orantılı ve eşit boyutlarda olması gereklidir. Asansörü 
olmayan binalarda basamak yüksekliği en fazla 16 cm, 
asansörlü binalarda ise en fazla 18 cm olmalıdır. Basa-
mak genişliği ise en az 28 cm olmalıdır.
 Yürüme alanlarındaki diğer büyük tehlike ise 
kayıp düşmektir. Merdiven temizliği sırasında veya kar-
lı-yağmurlu hava koşullarında merdivenler kayganlaşır. 
Bu gibi durumların önüne geçmek için temizlik sırasında 
hızlı şekilde kurulama yapılmalı veya ıslak zemin uyarı-
ları kullanılmalı. Dış yürüme alanları ise karda ve yağ-
murda kaymayacak malzemeden yapılmalı, kışın yürüme 
yolunda paspas bulunmalıdır.

 Çalışma alanlarında olduğu kadar evlerimizde 
ve ortak alanlarda da hem yapılan işin güvenliği hem de 
psikososyal açıdan aydınlatma çok önemlidir. Yürüme 
alanları konusunda bahsedildiği gibi takılıp düşmelerin 
en büyük sebebi yetersiz aydınlatmadır. İşyerleri düşü-
nüldüğünde 200 lüx altındaki aydınlatma değerlerinde 
yapılan işlerde kaza olma oranının daha yüksek olduğu 
ortadadır. Konut alanlarında da hem kazaları önlemek 
hem de psikososyal risk etkenlerini azaltmak amacıyla 
aydınlatma değerleri 100-200 lüx arasında olmalıdır.
 Ayrıca bahçe ve park alanları gibi alanlar, güven-
lik açısından geceleri mutlaka aydınlatılmış olmalıdır. 
Kazan, asansör ve jeneratör bölümü gibi alanlarda da ye-
terli aydınlatma sağlanmalıdır.
 Konut alanlarında jeneratör, hidrofor, kalorifer 
kazanları gibi bir çok makina olabilir. Bu tür makinaların 
bulundukları bölümler sadece yetkili kişilerin girebilece-
ği, apartman sakinlerinin ve özellikle çocukların gireme-
yeceği alanlarda olmalı, kapıları sürekli kapalı olmalıdır.
 Ayrıca bahçe veya bakım-onarım makinaları 
gibi aletleri de sadece bu iş için eğitim almış yetkili kişiler 
kullanmalıdır.
 Tüm makinaların yılda en az 1 defa yetkili test 
ve kontrol firmaları tarafından test edilmesi ve uygunluk 
şartlarını sağlaması gerekir. Uygun olmayan makinaların 
kullanımı çok ciddi kazalara yol açabilir.
 Acil durumlar veya felaketlerde, olay anında 
yaşanan kayıplar kadar olay sonrasında organizasyon 
eksiklikleri nedeniyle de kayıplar yaşanır. En soğuk kanlı 
diyeceğimiz kişiler bile böyle anların oluşturduğu psiko-
loji ile hatalı davranışlarda bulunurlar. Hayatın tüm an-
larında daha önceden planlanmamış her senaryo panikle 
sonuçlanır ancak bu senaryo bir felaket senaryosu oldu-
ğunda durum daha da vahim olur.
 Apartmanlar veya siteler gibi kalabalık konut 
alanlarında da mutlaka acil durumlar için özel altyapı 
kurulmalı ve planlar yapılmalıdır.
 Öncelikle konut alanını etkileyecek acil olaylar 
tespit edilmelidir. Bunlar başlıca; yangın, deprem, sel, 
hırsızlık, hastalık veya kazalar gibi olaylar olabilir. Ayrıca 
bu olayların tüm konut alanının mı yoksa belirli alanları 
mı etkilediği de tespit edilmelidir.
 Örneğin bir deprem olayı tüm apartmanı veya 
siteyi etkilerken dairelerden birinde yaşanan acil hasta-
lık veya kaza durumu sadece o daire sakinlerini ve site 
yönetimini, güvenliğini etkileyecektir. Bu nedenle olay-
ların büyüklüğüne ve etkilediği kişi sayısına göre uygun 
önlemler düşünülmelidir.
 Tüm acil durumlarda kullanılabilecek uygun sa-
yıda güvenli toplanma alanları oluşturulmalıdır. Ayrıca 
acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek bazı temel gıda ve 
barınma malzemeleri de depolanmalıdır. Acil durumlar-
da aydınlatma, temiz su ve ısınma büyük sorun oluştur-
maktadır.
 Apartman veya site giriş çıkışları, acil durumlar-
da insanlara zorluk çıkarmayacak şekilde olmalıdır. Ör-
neğin; ana giriş kapısı, tekerlekli sedye girecek genişlikte 
olmalıdır.
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iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi
 Yangınlar da hem kişisel konut alanlarında hem 
de tüm site veya apartman çapında önlem alınması gere-
ken en büyük tehlikelerden birisidir. Belki onlarca daire-
nin olduğu bir apartmanda çok farklı nedenlerden dolayı 
yangın çıkabilir ve yangın sadece çıktığı alanla sınırlı kal-
maz. Bu nedenle mutlaka toplu olarak önleme ve söndür-
me yöntemlerine önem vermek gerekir.
 Yangınlara karşı en büyük önlem, yangının çık-
masını önlemektir. Bunun için öncelikli olarak elektrik 
tesisatında gerekli önlemler alınmalı, gaz kaçakları kont-
rol edilmeli ve gaz algılayıcılar yerleştirilmelidir. Ayrıca 
yangına büyümeden önce müdahale edebilmek için kolay 
erişilebilir yerlerde yangın tüpleri bulundurmak gerekli-
dir.
 Çeşitli alanlara yangın ile ilgili bilgilendirme 
afişleri asarak apartman sakinleri bilgilendirilebilir.
 Yangında diğer önemli önlem ise binayı hızlıca 
tahliye edebilmektir. Binaların boyutu ve yüksekliğine 
uygun olarak kaçış merdivenleri olmalı ve merdiven ka-
pıları açık durmalıdır. Ayrıca apartman koridorlarında 
ve merdivenlerde acil durumlarda kullanılacak ayrı bir 
elektrik kaynağına bağlı aydınlatmalar olmalıdır.
 Yangın anında en hızlı şekilde itfaiyeye haber ve-
recek bir sistem de oluşturulmalıdır.
 Son yıllarda hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi bir 
artık yaşanmaktadır. Özellikle gündüz hırsızlık yapılan ev 
sayısı oldukça yüksektir.  Bu gibi durumların yaşanmama-
sı adına tüm apartman ve sitelerde önlemler alınmalıdır.
 Bu tür olaylara karşı en etkili önlem, giriş ve çı-
kışların kontrol altında tutulmasıdır. Bir görevli bulundu-
racak büyüklükteki konut alanları için gelen tüm kişiler 
kayıt altına alınıp geldiği kişi ile iletişim kurularak alan 
içine girmelidir. Görevli bulunduracak imkanı olmayan 
apartmanların ise giriş kapıları sürekli kapalı tutulmalı, 
sesli ve görüntülü sistemlerle gelen kişiler görülerek kapı 
açılmalıdır.
 Satıcı, anketör benzeri belirli bir kişiye gelmeyen 
kişiler konut alanlarına girmemelidir.
 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi apartman/bina/
sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 
faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli ça-
lışmaları kapsar.
 Yönetmelik uyarınca  Apartman/bina/siteler 
için bu kontrol listesinin ihtiyaca göre geliştirilip doldu-
rularak yönetimde bulundurulması, belirli aralıklarla 
güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması 
öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi 
Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Gü-
venliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre 
işyerinin faaliyet alanının yer aldığı tehlike sınıfı tespit 
edilmelidir. İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına 
bağlı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlen-
dirilmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu 
hizmetin temin edilmesi yükümlülüğü ile ilgili tarih, 6331 
sayılı Kanunun   
 Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesine göre belir-
lenmelidir.
 İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendir-

mesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yö-
netmeliğinin 6’ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu 
ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan 
da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği 
işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller 
bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk 
değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.
 Yapılmış olan risk değerlendirmesi; İş Sağlığı 
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12’nci 
maddesi uyarınca tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, teh-
likeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört 
ve altı yılda bir yenilenir. Apartman/bina/sitede herhangi 
bir değişiklik olması (örneğin; yapıya ek bölümlerin ek-
lenmesi, sonradan asansör yapılması vb.) durumunda bu 
sürelere bakılmaksızın yenilenecektir.
 Apartman risk analizi, apartmanda yaşayan 
çoğunluğu etkileyen ya da etkileyebilecek durumların 
tespitini içermektedir. Apartman, bina ve sitelerin kont-
rol listelerinin oluşturulması, güncellenmesi ve değer-
lendirilmesini risk analizi için gereklidir. Bina içinde olu-
şabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tehlike arz edecek 
durumların tespiti iş güvenliği konusuna da girmektedir. 
Risk değerlendirme işlemi de bu duruma göre yapılır 
ve bina sakinleri, yönetici risk oluşturabilecek durumları 
hakkında bilgilendirilir. Kazan dairesi, su tesisatı, elektrik 
tesisatı, asansör durumu, otoparklar, yangın durumları 
gibi birçok nokta iş güvenliği uzmanı tarafından değerlen-
dirilmektedir. Az tehlikeli olarak belirlenen tehlike sınıfı-
na uygun olarak apartman risk analizi, kapıcı ya da gü-
venlik gibi personellerin de eğitimini gerektiren durumlar 
oluşabilmektedir. Önleyici tedbir olarak yangın eğitimi 
ve ilk yardım eğitimi bu personeller tarafından alınması 
gerekmektedir. Ayrıca meslek hastalığı ya da diğer olum-
suz sağlık durumları ile ilgili işyeri hekimi kontrollerini 
gerçekleştirmelidir.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile az tehlikeli 
sınıflar için de bazı yükümlülükler getirilmiştir. İşyeri he-
kimi ve iş güvenliği uzmanını kendi bünyelerinde çalıştı-
rabilir ya da OSGB hizmeti alarak yasal zorunluluk olan 
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Belirli zaman aralık-
larında gerekli kontrollerin yapılması, defterlerin doldu-
rulması ve risk analizlerinin yapılması yasal zorunluluk 
haline gelmiştir. Özellikle kapıcı çalışan binalarda işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı bir ay görevlendirilmelidir. 
Aksi durumda cezai işlemlerle karşı karşıya gelebileceği-
nizi de hatırlatmak isteriz. Riskleri en aza indirmek bütün 
tehlike sınıfları için hayati önem taşımaktadır. Apartman 
risk analizi, burada yaşayan insanları doğrudan ya da do-
laylı olarak etkileyebilecek risklerin değerlendirmesini 
içereceği için maddi ve manevi kayıpların önüne geçebil-
meyi amaçlamaktadır. Mevzuata uygun şekilde bu işlem-
leri gerçekleştirmeniz şarttır.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu
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HİBRİD EŞANJÖR 
Isı eşanjörü, bir akışkandan diğerine ısı transfer 

etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkan-
ların birbirine değmemesi gereken durumda akış-

kanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkan-
lar asla karışmaz. Akışkanların direkt olarak temas 
ettiği tiplerde vardır.

 Isı eşanjörleri yaygın olarak, soğutma, ik-
limlendirme (klimatize etme), ısıtma, güç üretimi ve 
kimyasal proseslerde kullanılır. Yaygın bir ısı eşanjörü 
örneği de otomobil radyatörüdür. Burada sıcak radya-
törün bir yüzeyine temas eden motor soğutma suyu, 
diğer yüzeyine temas ederek geçen hava ile soğutulur.

 Hiçbir şekilde herhangi bir fiziksel temas 
olmadan aralarında ısı farkı olan, iki ya da daha çok 
akışkanın birbirine karışmaksızın birinden diğerine 
ısı transferini gerçekleştiren mekanik ekipmanıdır.

 Eşanjörlerin Kullanım Alanları:

 Enerji santralleri, bina ısıtma soğutma, klima 
santralleri, bölgesel ısıtma veya soğutma uygulamala-
rı, yüzme havuzlarının ısıtılması vs.

 Tasarım özellikleri

 Bir ısı eşanjörünün tasarımındaki genel dü-
şünce, soğuk veya sıcak bir sıvıdan bir diğerine ısı 
transferi için borular veya diğer benzer kaplar kulla-
nılmasıdır. Genelde, eşanjör bir sıvının diğeri içinde 
dolaşmasını sağlayan bobin şeklinde borular ve diğer 
sıvıyı içeren boruların içinde dolaştığı kapalı bölme-
den oluşur. 

 Boru duvarları genelde metalden yapılır, veya 
düşük özgül ısı kapasitesi olan başka bir maddeden 
(düşük özgül ısı kapasitesine sahip maddenin az enerji 
ile sıcaklığı çabuk bir şekilde artar), dış taraftaki kapa-
lı bölme ise ısıyı eşanjörden dışarı vermeyecek plastik 
veya yüksek ısı kapasiteli başka bir malzemeden yapı-
lır.

 Plakalı ısı eşanjörü, bu basit dizaynın, ısı 
transfer hızını arttırmak için geliştirilmiş halidir. Ka-
palı bölme boyunca dolaşan boruların yerine iki böl-
me vardır. Genelde derinlikleri azdır. Her bir bölme, 
sıvının hacminin plaka ile temasına yardımcı olacak 
şekilde inceltilmiştir. Geniş yüzeye sahip metal bir 
plaka ile ayrılmıştır. Plaka en hızlı transferin mümkün 
olmasına izin verecek şekilde büyük bir yüzey alanına 
sahip bir şekilde yapılmıştır.

 Borulu ısı değiştiricisi veya eşanjörü, ısı 
değiştiricilerinin bir tipidir. Daha doğru bir ifade ile 
ısı eşanjörü tasarlarken kullanılan sınıflamalardan 
biridir. Bu tip eşanjörler, petrol rafinerileri ve diğer 
büyük kimyasal prosesler içeren tesislerde en yaygın 
kullanılan eşanjörlerdir. İsmini dizaynında kullanılan 
borulardan almıştır. Bu eşanjör tipi, dış tarafta büyük 
bir boru (kovan olarak da anılır) ve onun içinde dola-
şan daha küçük çapta borular içerir.

 Farklı sıcaklıklardaki iki akışkan eşanjör bo-
yunca akar, birisi içteki borular boyunca, diğeri dış ta-
raftaki büyük boru (kovan) boyunca akar. Isı, bir akış-
kandan diğerine transfer olur. Akışkanlar arasında ısı 
transferinde kullanılan bu yöntem, birçok uygulama-
da, atık ısının tekrar kullanıma alınmasını sağlar. Bu, 
enerjinin geri kazanımı için çok iyi bir yoldur. 

 Örneğin; buhar kullanan bir tesisin kullanı-
mından çıkan buharı, ısı eşanjörleri vasıtası ile tesis 
ısıtılması, kullanım suyunun ısıtılması gibi yerlerde 
kullanılır. Boru ve kovan dizaynlarında çeşitli varyas-
yonlar vardır. Daha çok 1, 2 veya 4 geçişli dizaynlar 
kullanılır. Bu sayılar, borular içindeki akışkanın, ko-
van içindeki akışkan boyunca kaç kez geçiş yapacağı-
nı belirtir. Tek geçişli ısı eşanjörlerinde, akışkan bir 
taraftan girer, diğerinden çıkar. İki veya dört geçişli 
dizaynlar daha çok kullanılır, çünkü akışkan aynı ta-
raftan giriş ve çıkış yapabilir. Bu konstrüksiyonu daha 
basit hale getirir. Karşı akımlı ısı eşanjörleri ise daha 
verimlidir, çünkü bu eşanjörler sıcak ve soğuk akımlar 
arasında daha yüksek logaritmik sıcaklık farkına izin 
verirler. Fakat imal edilmesinin pahalı olması bir de-
zavantaj oluşturur.

 Plakalı ısı değiştiricisi veya eşanjörü, iki akış-
kan arasında ısı transfer etmek için metal üzerinde 
değişik şekilde kıvrımlar bulunan plakalar kullanan 
bir ısı eşanjörü tipidir. Bu özellik, yani ısı transferi için 
kıvrımlı plaka kullanımı, ısı transfer katsayısını arttır-
makta ve konvansiyonel boru gövde tipi eşanjörlerle 
kıyaslandığında 1/3-1/4 oranında ısı transfer yüzeyi 
ile aynı miktarda ısıyı transfer edebilmektedir.
 
  Lehimli Isı Eşanjör

 Sökülebilir tip eşanjörlere göre %25 borulu 
tip eşanjörlere göre de 10 kat fazla verime sahiptirler. 
Boyut olarak ise borulu tip eşanjöre oranla %5-10’u 
kadar hacmi kaplarlar vede daha hafiftirler. 1 oC’lik 
sıcaklık değişimlerinde bile verimli olarak çalışmak-
tadır.

Teknik
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 Plakalı Isı Eşanjör Konstrüksiyonu

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Isı değiştirmeye yarayan patentli plakalar, 
saplamalar vasıtasıyla çelikten yapılmış ön ve arka 
baskı plakaları arasında, alt ve üst taşıyıcı barlar üze-
rine dizilerek tespit edilirler. Bu plakaların her birinin 
yekpare olarak preslenmiş olması, daha yüksek muka-
vemet için çok önemlidir. 

 Plakalar üzerinde herhangi bir kaynak veya 
bağlantı yoktur. Standart bir ünitede her plakanın üze-
rine, herbiri bir köşede bulunan dört delik yer alır. Ay-
rıca sızdırmazlığı sağlamak ve ısı transfer kanallarını 
oluşturmak amacıyla da lastik esaslı contalar, plakanın 
etrafındaki conta yuvasının içinde yeralır. 

 Giriş ve çıkış nozulları, uygulamaların ço-
ğunda ön baskı plakası üzerinde yeralır. Ancak özel 
durumlarda ısı değiştiricinin çok geçişli olarak imal 
edilmesi gerekebilir ki, bu durumda da giriş-çıkış no-
zulları her iki ön ve arka baskı plakaları üzerinde bu-
lunur. Plakalı ısı eşanjörün genel yapısı bu şekildedir 
ve bu konstrüktif yapı, kontrol ve temizleme amacıyla 
eşanjörün kolayca açılabilmesini sağlar.

 Plakalı Isı Eşanjörün Çalışma Prensibi Nedir?

 Plakalı Isı eşanjörlerinde, contalar vasıtasıy-
la, plakaların üzerinde oluşturulan akış kanallardan 
geçen akışkanlar, birbirleriyle karışmaksızın akarken, 
sıcaklık farkından dolayı, arzu edilen ısı transferi 
gerçekleştirilir. Plakalı Isı Eşanjörlerinin; plaka 
boyutu ve plaka sayısı, içinden geçen akışkanın 
debisine, giriş-çıkış sıcaklık değerlerine, fiziksel 
özelliklerine, basınç düşümlerine ve istenen mak-
simum mukavemet değerine göre belirlenir. 

 Plakalar üzerindeki simetrik veya asimet-
rik dizaynlar, akışkanların türbülanslı bir şekilde 
akmasını sağlayacak yapıdadır ki, buda yüksek 
ısı transfer katsayılarının elde edilmesine neden 
olur. Plakalı Isı eşanjörlerinde, plakalar arasında 
oluşturulan temas noktaları, plaka paketinin istenen 
mukavemete ulaşmasını sağlar.

 Plakalı Isı Eşanjörün Avantajları Nelerdir?

  Akışkanların birbirine karışmasını önleyen 
özel conta tasarımı:

 Herhangi bir sebeple akışkanların birbirine 
karışması, özel conta tasarımı sayesinde tamamen ön-
lenmiştir. Herhangi bir conta arızası durumunda , akış 
atmosfere açık olan kısımdan direkt olarak dışarı doğ-
ru olur. Bu da dışarıdan gözle tespit edilebilir.

  Kompakt tasarımı sayesinde düşük ağırlık 
ve küçük montaj hacmi:
 Plakalı ısı eşanjörleri, aynı kapasitedeki bir 
borulu eşanjörlerin kapladığı hacmin %20-30’u ara-
sında bir hacmi kaplarlar.Bu da daha küçük hacim ve 
daha düşük yatırım maliyeti sunar.

  Tam türbülans sayesinde, yüksek verim - 
düşük maliyet:
 Plakalı ısı eşanjörlerinde, plakalar sayesinde 
oluşturulan akış kanallarında, plakalar üzerindeki özel 
şekiller vasıtasıyla yüksek türbülanslı akış oluşturulur 
ki, buda yüksek ısı transfer katsayılarına ulaşılmasını 
sağlar. Elde edilen bu yüksek ısı transfer katsayıları 
da eşanjörde kullanılan malzeme miktarı azaltılarak, 
daha düşük maliyetler elde edilmesini sağlar.

  Kolayca kapasite artırımının gerçekleştiri-
lebilmesi: 
 Plakalı eşanjörlerin modüler yapısından dola-
yı kolayca plaka eklenerek kapasite artırımı gerçekleş-
tirilir.

  Daha düşük bakım maliyetleri: 
 Plakalı ısı eşanjörlerinde, herhangi ek alana 
ihtiyaç duymaksızın, sadece saplamaların sökülmesi 
suretiye, ısı transfer plakalarına kolayca ulaşılarak, ba-
kım yapılabilir. Borulu tip eşanjörlerde ise boru deme-
tini dışarı alabilmek için kullanılan hacim kadar ek bir 
alana ihtiyaç duyulur. 
 
 Borulu ve Plakalı Isı Eşanjörlerinin Karşılaştırması

 Plakalı eşanjörler, 
patentli plaka dizayn-
larında oluşturulan 
yüksek türbülanslı 
akıştan dolayı, borulu 
eşanjörlere göre daha 
verimlidirler. Borulu 
eşanjörlerin kullandı-
ğı hacmin %20 - %30 
‘unu kaplarlar. Kulla-
nılan malzeme ağırlığı 
olarak borulu eşanjör-

lere göre daha hafiftirler ve daha ucuzdurlar.

Teknik
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 Plakalı Isı Eşanjörlerinde 
 Kullanılan Malzemenin Önemi

 Plakalı ısı eşanjörlerin istenilen ısıl şartlarda 
uzun yıllar sorunsuz çalışmasını sağlayan faktörler-
den birisi de eşanjörü meydana getiren malzemelerin 
belirli bir kalitede olmasıdır. Malzemelerin ISO 9001 
gereği kalite testlerinin yapılabilmesi için de her bir 
malzemenin üstünde geriye dönük inceleme için mar-
kalama olması gerekmektedir. 

 Gövde Malzemesi

 Sistemin çalışma basıncına göre farklı malze-
melerden de yapılabilen eşanjör gövdelerinin kalitesi 
minimum St 37-2 olmalıdır. (St 44 ve St 52 gibi farklı 
malzemelerden de olabilir). Eşanjörün maksimum ça-
lışma basıncına uygun, mukavemet hesaplamaları ya-
pılarak en uygun gövde kalınlığı hesap edilir. Kullanı-
lan prosese göre gövde malzemeleri paslanmaz olarak 
da imal edilebilmektedir. Maliyetin daha düşük olması 
istenen uygulamalarda ise, karbon çeliğinden yapılmış 
olan gövde, paslanmaz malzemeden kaplanabilmek-
tedir. Plakalı Eşanjör gövdesi imal edilirken sırasıyla 
delik merkezlerinin işlenmesi, kumlama, yağ alma, 
fosfatlama ve boyama işlemlerinden geçmektedir.

 Plaka Malzemesi

 Kullanılan akışkana göre ve istenen maksi-
mum çalışma mukavemetine uygun plaka malzemesi 
seçimi çok önemlidir. Genel olarak aşağıdaki plaka 
malzemeleri kullanılmakta olup, en sık kullanılan mal-
zeme tipi 1.440 /AISI 316’dır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conta Malzemesi

 Plakalı ısı eşanjörlerinde limit faktör conta-
dır. Bu yüzden ‘doğru’ conta malzemesini seçmek çok 
önemlidir. Uygulamaya göre çeşitli conta tipleri aşa-
ğıda sıralanmıştır. Unutulmaması gereken en önemli 
noktalardan biri de eşanjör contalarının, normal, sül-
fürlü ve peroksitli olmak üzere üç kalitede üretiliyor 
olmasıdır. Bu üç kalite conta malzemesi kendi arala-
rında kıyaslandığında peroksitli olan malzeme, çalış-
ma şartları bakımından, her zaman en iyi performansı 
sağlamaktadır.
Plakalı Isı Eşanjörlerinde yaygın olarak kullanılan 
conta malzemeleri

Plakalı Eşanjör Borulu Eşanjör

Isı transfer katsayısı 3-5 kat daha fazladır Verimi düşüktür

1ºC’lik sıcaklık yaklaşımını başarabilir. 5- 10 ºC’lik sıcaklık yaklaşımını 
başarabilir.

Bakım için fazladan yer ihtiyacı gerektir-
mez.

Boru demetini çıkarmak için, ken-
di boyu kadar fazladan yere ihti-
yaç vardır.

Onarımı ve bakımı çok kolaydır. Sadece 
saplamaların sökülmesi ve arka baskı 
plakasının destek kolonuna doğru itilme-
si yeterlidir.

Onarım için, sökülmesi çok zor 
olup, demetinin dışarı alınması 
gerekmektedir.

Yüksek türbülanstan dolayı, kirlenme 
hızı daha azdır.

3-10 kata varan daha yüksek kir-
lenme hızına sahiptir.

Conta dizaynından dolayı, iki akışkanın 
birbirine karışması imkansızdır

Akışkanlar, hem kaynak yerlerin-
den hem de borulardan karışabilir.

Plaka eklenerek kapasite artırımı yapmak 
mümkündür

Kapasite artırımı yapmak müm-
kün değildir.

Pratik olarak ısı kaybı yoktur. İzolasyon 
gerektirmez.

Isı kaybının yüksekliğinden dolayı 
izolasyon gerektirir.

AISI 304 Nİ 200/201

AISI 316 G-30

AISI 316 L C- 4

254 SMO INCONEL 625

654 SMO INCONEL 825

TİTANYUM MONEL 400

Tİ – PD TANTALUM

C-276 C – 22

Nıtrıle (Nbr)

Hnbr

Etilen Propilen (Epdm)

Florokarbon (Fpm)

Vıton Gf

PTFE Encapsulated NBR

Emre KAROL 
Makina Mühendisi 

Sesinoks Metal ve End. Ür. A.Ş. 
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ÜLKELERİN UZAY YATIRIMLARI
Günümüzde dünya devletlerinin neredeyse ta-

mamı uzay çalışmalarından fayda sağlamakta 
ve birçoğu da uzay alanında çalınmalar yü-

rütmektedir. Dünya genelinde uzay alanında çalış-
malar yürüten ülkeler incelendiğinde aşağıdaki gibi 
bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

 

 Şekil 1'de görüleceği üzere dünya uzay ça-
lışmalarında en çok yetiye sahip olan ülkeler ABD, 
Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya'dır. Bunların 
yanında Avrupa'nın uzay faaliyetlerini yürüten 
ESA'yı da saymak yerinde olacaktır.

 Günümüzde 50'den fazla ülkenin yörün-
gede yaklaşık olarak 1000 uydusu bulunmaktadır. 
2010 yılında yörüngede uydusu bulunan ülkeler 
Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 Yörüngede uydusu bulunan ülkeleri yö-
rüngedeki uydu sayısına göre grupladığımızda ilk 
sırada 350'den fazla uydusuyla ABD gelmektedir. 
Onun ardından 97 uydu ile Rusya, takiben 60 uydu 
ile Çin ve 40 uydu ile Japonya bulunmakta, Türki-
ye ise son grupta yer almaktadır (1-5 uydu).

  
 Dünya genelinde birçok ülke kendi uzay 
ajanslarını kurmuş durumdadır. Bu ajanslar ince-
lendiğinde aşağıdaki gibi bir çizelge karşımıza çık-
maktadır. Görüleceği üzere ESA, NASA'den sonra 
uzay bütçesi en yüksek olan ajansı durumundadır. 
Bu durum Avrupa ülkelerinin ortak uzay çalışma-
larına verdiği önemi göstermesinin yanında, dünya 
uzay çalışmalarında Avrupa'nın konumunu göster-
mesi bakımından da önemlidir. Ayrıca bu çizelgede 
ESA başlığı altında gösterilen bütçenin Avrupa ül-
kelerinin ulusal uzay bütçelerini içermediği gözden 
kaçırılmamalıdır.

Şekil 1 : Dünya genelinde uzay alanında faaliyet 
gösteren ülkeler ve kabiliyetleri.

Şekil 2 : Yörüngede faal uydusu bulunan ülkeler ve 
uydu sayıları, 2010.

Çizelge 1: Dünya uzay ajansları ve bütçeleri.
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 ABD ve Rusya uzay bütçeleri bakımın-
dan diğer ülkelerden farklılık göstermektedirler. 
ABD gerek toplam uzay bütçesi gerekse kişi başına 
düşen uzay bütçesi bakımından ilk sırada yer al-
maktadır. Rusya, ABD’ye nazaran daha küçük bir 
uzay bütçesine sahip bulunmakta fakat iki ülkenin 
de uzaya verdiği önem açısından uzay bütçeleri 
GSYİH’larından birbirine yakın paylar almaktadır. 
ABD’de kişi başına düşen uzay bütçesi 150 USD ci-
varında iken bu rakam Rusya’da 50 USD civarında-
dır. 

 Uzay çalışmalarının lokomotifi durumun-
daki ABD ve Rusya dışındaki ülkeler incelendiğin-
de ise öncelikli olarak Fransa göze çarpmaktadır. 
Fransa kişi başı 40 USD civarında uzay bütçesi ve 
0,1 civarında GSYİH oranı ile uzay çalışmalarına 
önem veren bir ülke konumundadır. 

 Hindistan ve Çin’in yüksek nüfusları nede-
niyle kişi başına düşen bütçeleri az olmasına rağ-
men toplam uzay bütçesi ve GSYİH oranları orta-
lamanın üzerinde değerlere sahiptir. Diğer ülkeler 
kısmen yakın değerlere sahip görünmekte ve bu 
değerler kişi başı 10-25 USD ve 0,03-0,05 aralığın-
dadır. 

 Günümüzde uzay tabanlı faaliyetler günlük 
yaşamın birçok alanında kullanılmaktadır. Ülkeler 
geçen 50 yıllık süreçte çok ilerlemeler kaydetmiş, 
uzay tabanlı çalışmalar diğer birçok alanda da geliş-
meyi tetiklemiştir. Bunun neticesinde uzay endüst-
risi günümüzde bir sektör haline gelmiş durumda-
dır.

 OECD’nin The Space Economy At a Glance 
2011 dökümanında bahsedildiği üzere uzay sektörü 
modern toplumlar ve onların ekonomik gelişimleri-
nin işlevselliği üzerinde temel öneme sahiptir. Uzay 
sektörü üzerine hesaplamalar yapmak sektörün çok 
geniş ve bazı alanların birbirini kapsaması nedeniy-
le zor olmasına rağmen 2009 yılı için uzay sektö-
ründen elde edilen kazancın 150-165 milyar USD 
aralığında olduğunu söylemek mümkündür. 

 Günümüzde ABD’de uzay sektöründe 
çalışan sayısı 170.000 kişi civarındadır. Bu sayı 
Avrupa’da 31.000, Çin’de ise 50.000 kişi olarak tah-
min edilmektedir. Uzay sektöründeki ana sorunlar-
dan bir tanesi bu nüfusun yaşlanıyor olması ve genç 
mühendis ihtiyacının her geçen gün artmasıdır. 

 Uzayın askeri kullanımına baktığımızda ise 
bu alanda ABD’nin başı çektiği görülmektedir. Dün-
ya genelinde 2010 yılı askeri uzay harcamaları bir 

önceki yıla göre %3 artarak 34 milyar USD olarak 
gerçekleşmiştir. Bu harcamanın %80’ini 27 milyar 
USD ile ABD yapmıştır. Bu miktar sadece ABD Sa-
vunma Bakanlığı’nın yaptığı harcamadır. 

 Eğer ulusal güvenlik amaçlı diğer uzay ça-
lışmalarını da buna dahil edilirse ABD’nin toplam 
askeri harcaması 46 milyar USD’ye çıkmakta ve 
ABD’nin dünya askeri uzay harcamalardaki payı 
%90’lara çıkmaktadır. 

 ABD’yi Rusya ve Çin’in takip ettiği düşü-
nülmekte fakat bu ülkelere ait net rakamlara ulaşı-
lamamaktadır.

 Avrupa’nın 2010 yılı askeri uzay harcama-
ları çift amaçlı sistemler dahil edilmezse 770 mil-
yon USD civarında gösterilmektedir. Fransa 2010 
yılında Avrupa’daki askeri uzay harcamaları alanın-
da 264 milyon USD ile birinci sıradadır. Birleşik 
Krallık 215 milyon USD ile ikinci, Almanya üçüncü 
sıradadır. 

 Kaynaklar:

 1- ÇELİK, A. (2012) , “Avrupa Birliği ve 
Avrupa Uzay Ajansı ile Türkiye’nin Uzay İlişki-
leri”, Hava Harp Okulu, Havacılık ve Uzay Tek-
nolojileri Enstitüsü, İstanbul

 2 - h t t p : //e n .w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
File:Space_nations.svg (Erişim Tarihi: 
12.03.2012)

 3- OECD (2011), “The Space Economy 
At a Glance 2011”, Paris, Fransa

 4- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
space_ agencies (Erişim Tarihi: 17.12.2011) 

 5- PAGKRATiS, S. (2011), “ESPI Re-
port 35 – Space Policies, Issues and Trends in 
2010/2011”, European Space Policy Institute, 
Vienna, Avusturya
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLAR 
VE YAŞAM KOŞULLARI
Ülkemizde 6,5 milyon tarım iş 

gücünün de yarıya yakın kıs-
mını mevsimlik tarım işçile-

rinin oluşturduğu tahmin edilmek-
tedir. Genellikle işleyecek toprağı 
bulunmayan, yetersiz toprağa sahip 
olan ya da çeşitli nedenlerle bu top-
rakları işleyemeyen aileler, tarımsal 
işgücü talebi yoğun olan yerlere gi-
derek, gezici veya geçici olarak ça-
lışmaktadırlar.
 Önceleri geçici bir iş ola-
rak değerlendirilen mevsimlik ta-
rım işçiliği artık bir kesim için asıl 
meslek olmuştur. Kırsal ve kentsel 
yoksulların oluşturduğu mevsim-
lik gezici tarım işçilerinin hiçbir 
sosyal güvencesi yoktur. İşçilerin 
yaşam ve çalışma koşullarını genel 
olarak aracılar belirler. Mevsimlik 
gezici tarım işçisi ailelerin yarısın-
dan fazlası için aracılar iş bulur; 
işveren ile ücret pazarlığı yapar; ulaşımı düzenler ve 
ücretlerinden komisyon alır. Büyük topraklara sahip 
hanelerde kadın tarımsal üretimin dışında kalırken, 
daha az toprağa sahip hanelerde kadınlar tarımda 
mevsimlik işçi olarak çalışırlar. Kadınlar aile işletme-
lerinde ürünün ekim ve toplanma aşamasında çalışı-
yor olmalarına rağmen yaptıkları işler üretim faaliyeti 
olarak görülmez tersine kadının ev işinin bir uzantısı 
olarak algılanır. Tarlada, evde yoğun emek harcayan 
kadınların toplumsal konumları “ücretsiz aile işçisi” 
olarak tanımlanır. Ücretsiz aile işçileri dediğimiz bu 
grup çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesa-
bına mal ve hizmet üretenler grubuna girdiği için  6331 
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda da kapsam dışı 
olup, herhangi bir kaza durumunda bu hükümlerden 
faydalanamamaktadır. 
 Türkiye'de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İş-
çilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları ise 
saymakla bitmiyor. Kadınların yarısı ergen yaşta anne 
oluyor. Anne ölümü riski de, bebek ölüm riski de çok 
yüksek. Bebek ölüm riski yerleşik hayattakilere göre 
beş kat fazla. Kadınlar çoğu zaman ne kadar ücret al-
dıklarını bilmiyorlar. Genellikle ödemeler kadının 
kocasına yapılıyor. Kadınlar kendi emeklerinin karşı-
lığını değerlendirmek için parayı ellerinde tutamıyor-
lar. Kazançları üzerinde tasarruf hakları yok. Tarım 
işçilerinde erkeğin daha güçlü olduğu düşünülerek 
ücretlerde farklı tutumlar izleniyor. Halbuki işin çeşi-
dine ve niteliğine göre kadınlar daha ön plana çıkabili-
yor. Bazı işler bedensel güçtense daha fazla el beceresi 
gerektiriyor. Kadınlar bu işlerde çok etkin. Ancak yine 

de daha az ücret alıyorlar.  Bu kadınların yasal olarak 
bir güvenceleri yok. Gezici olarak çalışan kadınların 
konut sıkıntısı çektiğini, sağlıksız ve kötü barınma ko-
şullarında yaşadıklarını biliyoruz.  Çadırlarda bir ya-
şam sürdürülmeye çalışılıyor. Tuvalet ve mutfakların 
olmadığı günümüz hijyen koşullarının sağlanmadığı 
ortamlarda kadınlar, hayatın devamı için olağanüstü 
bir çaba harcıyorlar.  Temiz suya erişim neredeyse im-
kansız oluyor. 
 Yasadışı olarak çalışan çocuk işçiler, eğitim-
lerinden mahrum kalıyor. Kız çocuklarının dörtte 
biri okul ile tanışmıyor. Artık bir meslek haline gelmiş 
mevsimlik tarım işçileri için insanca yaşayacakları 
yerler oluşturmak çok da zor olmasa gerek. Devletin 
bu konuya dikkatini çekmenin, bizim gibi kurumların 
işi olduğunu düşünmekteyiz.  Toplum sorunlarına du-
yarlı mimar ve mühendisler olarak en akılcı çözümleri 
üreterek, yol gösterici olmak başlıca görevimiz. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlatılarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili 
Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak Oda Başkanımız Yunus Ye-

ner 23.05.2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İŞÇİ SAğLIğI VE İŞ GÜVENLİğİ ALANINDAKİ 
SON DÜZENLEME YENİ İŞ KAZALARI VE İŞ 
CİNAYETLERİNE YOL AÇICI MAHİYETTEDİR

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta-
rafından 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlatılarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşve-
ren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni sorunlar 
oluşturacak önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 Yönetmeliğin 1. maddesinin önceki halinde, 
“Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlı-
ğı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren 
vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir” deniliyordu. 10.09.2014 ta-
rihli 6552 sayılı Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklik de göz 
önünde bulundurularak Yönetmelikte yer alan  “on” 
çalışan sayısı  “elli” olarak değiştirilmiş ve yönet-
melik 1-49 çalışanı bulunan işyerlerini kapsar hale 
getirilmiştir. Bu çerçevede 1-49 çalışanı olan işyer-
lerinde iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliğini 
mesleği ne olursa olsun işveren veya işveren vekili 
yerine getirebilecektir. 

 SGK 2016 yılı verilerine göre 1-9 çalışa-
nı bulunan toplam 1 milyon 504 bin 779 işyerinde 
çalışan 4 milyon 31 bin 476 sigortalıyı kapsayan yö-
netmelik, yeni haliyle toplam 1 milyon 749 bin 240 
işletmenin yüzde 97,88’ini (1 milyon 714 bin 61 iş-
yerini) ve toplam 13 milyon 775 bin 188 sigortalının 
8 milyon 90 bin 942 sini (yüzde 58,74’ünü) kapsar 
hale getirilmiştir.

 Oysa 2016 yılında meydana gelen 286 
bin 68 iş kazasının 87 bin 318’i (oran olarak yüz-
de 30,52’si) 50’den az işçinin çalıştığı işyerlerinde 
meydana geldi. İş kazalarında yaşamını kaybeden 
1.405 kişinin 855’i (oran olarak yüzde 60,85’i) İş 
Sağlığı Güvenliği Kurulu’nun kurulma zorunluluğu 
olmayan, son değişiklikle işyeri hekimi ve iş güven-

liği hizmeti de alınmayacak olan 50 den az çalışanın 
bulunduğu işyerlerinde çalışıyordu. 

 İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması yükümlülüğü elbette işverenin yükümlülü-
ğüdür. Ancak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
işverenlere rehberlik yapmakta olan İş Sağlığı Gü-
venliği Kurulları ile iş güvenliği mühendisleri/uz-
manları ve işyeri hekimlerinin devreden çıkarılması 
ve bu hizmetin toplam 16 saat eğitim alacak olan 
işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi 
mevcut sorunlara yeni hayati sorunlar ekleyecek, iş 
kazalarının, iş kazaları sonucu ölümlerin ve meslek 
hastalıklarının artmasına neden olacaktır. 

 Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli deği-
şiklik eğitim verecek kurum ve kuruluşlara yapılan 
eklemelerdir. “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve 
işveren kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı ile üni-
versiteler” yönetmeliğe eklenirken konunun bilim-
sel mesleki tarafları olan Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği-TMMOB’ye ve Türk Tabipler 
Birliği-TTB’ye yer verilmemiştir. Oysa işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler 
ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır ve ne yazık ki bu 
disiplinler ile meslek örgütleri süreçten dışlanmak-
tadır. Bu noktada İSG mevzuatını sermaye çıkarla-
rının belirlediği şeklindeki görüşümüzü yinelemek 
durumundayız. Öyle ki İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve 
hekimlere yüklemiştir. Tam zamanlı iş güvenliği 
mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene bağım-
lı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu 
neredeyse kaldırılmıştır. 

 Bu noktada belirtmek isteriz, toplu iş cina-
yetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalık-
ları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
politikalardan kaynaklanmaktadır. Serbestleştir-



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 23

Genel merkez’Den haBerler
me, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştır-
ma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma 
koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sö-
mürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasın-
dadır. 

 Yönetmelik değişikliğiyle yetkilendirilen 
kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği-TOBB Başkanının kısa bir süre önce 
genel kurullarında yaptığı konuşma bu gerçekliğin 
açıkça dile getirilişi olmuştur. “Kültürümüzde gü-
zel bir söz var: ‘zorlaştırmayın, kolaylaştırın’. Biz de 
iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, 
hükümetimizle birlikte kaldırdık. En çok şikâyet 
ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşü-
rülmesini sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 

KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları 
kaldırttık.” Durum böyle ise yönetmeliğin 15. mad-
desindeki “Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür” ifadesinin herhal-
de “TOBB tarafından önerilen şekilde yürütülür” 
şeklinde değiştirilmesi de gerekir! 

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ser-
maye çevrelerinin çıkarlarına göre değil çalışan-
lardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB ve 
TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde 
düzenlenmeyi beklemediğini belirtmek istiyoruz. 
Aksi durumda iş kazaları ve iş kazası sonucu ölüm-
ler artarak devam edecektir. Aşağıdaki SGK veri-
lerinden hareketle hazırladığımız 16 yıllık tablo bu 
konuda yeterince fikir vermektedir. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı

Not: 2012-2016 satırlarındaki parantez içi veriler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne aittir.
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SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAğIZ 

Ülkemizde yaşanan ve dünyada benzerine az 
rastlanır facia olan Soma Faciası üzerinden tam 
4 yıl geçti. Yüreğimiz Soma’da, aklımız Katliam 

Davası’nda. Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorum-
luluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz dinme-
yecek. Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçi-
sini saygıyla anıyoruz. Hâlâ öfkeliyiz. Çünkü rekabet, 
kâr hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi ko-
şullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre 
uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor.
 Soma’da 301 madencimizin katledildiği Eynez 
Ocağı, vaktinde böylesi bir çalışma yükünü, mevcut 
koşullarda kaldıramayacağı için bir işletmeden öteki-
ne devredilmişti. Ocakta bilime, tekniğe ve insani ça-
lışma koşulları aykırı biçimde üretim yapılmış ve adeta 
geliyorum diyen Soma Faciası yaşanmıştı. TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma Kömür İşletme-
leri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ı Oda 
üyeliğinden ihraç etmiş, karar TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu’nca onaylanmış ve Alp Gürkan bu karara itiraz 
ederek dava açmıştı. İdare mahkemesi, Soma maden 
işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim ku-
rulu üyeliği görevinde bulunan davacının, olayın veha-
meti karşısında davalı idarece durumun değerlendiri-
lerek meslek camiasından uzaklaştırılmasında mutlak 
zaruret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası ile 
cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde huku-
ka aykırılık görmemiştir. Hukukun sermaye ve iktidar 
çevrelerince baskı altına girmeden işlemesi için konu-
nun takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.
 Ülkemiz güvencesiz ve kuralsız çalışılan, 
emekçilerin açlık ile ölüm arasında seçim yapmak 
zorunda bırakıldığı, iş cinayetlerinin fıtrat ve kader 
olarak değerlendirildiği bir ülke haline gelmiştir. İş ci-
nayetleri sadece maden sektöründe değil, tüm iş kolla-
rında artmaktadır. OHAL süresince, geçmiş zamanlar-
dan daha fazla iş cinayetlerine kurban verilmiştir. 
 Meslek hastalıkları ülkemizde halen tespit 

edilememekte, kapsam dışı görülmektedir. Ülkemizin 
bir meslek hastalıkları indeksi dahi oluşturulmamış-
tır. Çünkü bu sistem, hak ihlallerinden, uzun zamana 
yayılan ve sonuçsuz kalan hukuki süreçlerden, kamu 
denetiminin önemsenmemesinden, yasaların duruma 
göre değiştirilmesinden, demokratik sendikalaşma 
hakkının engellenmesinden, emekçilerin güvencesiz 
bırakılmasından beslenmektedir.
 İşverenler, siyasiler ve çıkar ortakları tarafın-
dan fiilen kurulmuş olan bu vahşi sistem kiralık işçi-
likle, esnek çalıştırmayla, ödünç işçilik ile daha da gü-
vencesiz hale getirilmiştir. Artan çalışma saatleri, göz 
dikilen kıdem tazminatlarıyla güvencesizlik ve ucuza 
çalıştırma, katliamlara vardırılmıştır. Madenciler, 
bugün halen Soma’da aynı koşullar altında ekmeğini 
taştan çıkarmaktadır.  Dünyanın en büyük iş cinaye-
ti, dünyanın en büyük işçi katliamı olan Soma Davası, 
2014 yılından beri görülmektedir.
 Hızlı, etkili, iş cinayetlerini caydırıcı, kamu 
vicdanını, adalet duygunu karşılayan bir dava olmasını 
beklediğimiz ve bu uğurda çaba sarf ettiğimiz bu dava, 
daha başlarken: Başsavcının, “gözaltına alacağımız 
herkes işçilerle birlikte öldü” beyanı ile ölen mühen-
dislerin işaret edilmiş olması, sistemin yaratmış oldu-
ğu bu facianın, sadece birkaç mühendise yüklenerek 
çözümlenmek istenilmesi ve sistemden kaynaklı so-
runların, üstü örtülerek unutturulma mecrasına sokul-
ması çok tanıdık bir yaklaşımdır. Daha da tanıdık olan, 
madenci ailelerini sokakta tekmeleyenlerin, 301 kişi 
yaşamını yitirmişken havanın soğukluğundan ve yor-
gunluktan söz edenlerin, ölümlerimiz üzerinden rant 
kazanmak isteyenlerin, katliamın gerçek sorumluları-
nın halen kamuoyunun gözleri önünde olmasıdır. 
 Soma katliamında sorumluluk sadece, üre-
timi artırmak için tüm standartları ve yasaları çiğne-
yen şirketin değildir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., 
TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan 
tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar ve 
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hesap vermelidirler. Bu katliamın gerçek sorumluları 
hala kamuoyu önünde hesap vermemiştir. Bizler Soma 
davasının takipçisiyiz ve gerçek sorumluların açığa 
çıkarılması için sonuna kadar da takipçisi olacağız. 
Türkiye’de özellikle AKP iktidarında ve OHAL döne-
minde uygulanan politikalarla maden ihalelerindeki 
yağma ve yandaş zihniyetiyle, üretim süreçlerinde; 
teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz kişi ve şirketlere 
bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir 
biçimde yapılmaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu 
gibi katliamlara dönüşmesine neden olmuştur.
 Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde 
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almak-
tadır. Bu tablo AKP’nin iktidara gelmesiyle daha va-
him, OHAL’in ilanı ile akıl almaz hal almıştır.  
Soma’da, Ermenek’te, Şirvan’da, Çöllolarda, Torun-
larda, 3. Köprü ve Havalimanında, madenlerde ve tüm 
iş kollarında katliamlar son 15 yıldır ağırlaştırılmış bir 
biçimde sürdürülen “özelleştirme”, “piyasalaştırma” ve 
“taşeronlaştırma” politikalarının bir sonucu olarak ar-
tarak devam etmektedir.  Bugün işçiyi her türlü koru-
madan uzak ve sahipsiz bırakan, mühendis ve hekimi 
iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve 
iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her 
türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı kar-
şıyayız. Bu nedenle, Soma’dan dünden bugüne değişen, 
iyileşen kayda değer bir şey yoktur. Bu yüzden Soma 

Katliamı davası sadece hayatını kaybeden 301 maden-
cimizin değil, tüm yurtta iş cinayetlerine kurban olan 
tüm işçilerin ve ailelerinin, aynı zamanda tüm halkımı-
zın davasıdır. Ancak bilinmelidir ki bu davada da henüz 
babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini 
soğutacak somut adımlar atılmamış, somut kararlar 
verilmemiştir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her 
duruşmada, işçi katliamlarının gündeme geldiği her 
gün bir kere daha ölmektedir. Bu cinayetlere sebep 
olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri 
için, adaletin yerini bulması için, bu acımasız sistemi 
değiştirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade 
ediyoruz.
 Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgu-
lamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi 
iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını 
çalmasına izin vermeyeceğiz.Maden ocaklarında, bir 
avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak 
üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve işçi katliamla-
rında yaşamlarını kaybeden işçilerimizi saygıyla anıyo-
ruz.

TMMOB
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM 
KURULU GÖREV DAğILIMI YAPTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 Ma-
yıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştiri-
len 45. Dönem Olağan Genel Kurulu arından 

ilk toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB 
Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. TMMOB Yönetim 
Kurulu ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonrası 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB'nin yürüttüğü mes-
leki demokratik mücadelenin mesleklerimiz, meslek 
mensuplarımız ve ülkemiz için geliştirilerek sürdürü-
leceğini dile getirdiler. Yapılan görev dağılımı sonrası 
oluşturulan 45. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu ise 
şu şekilde oluştu:

Başkan: Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan: Selçuk Uluata (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman: Tores Dinçöz (Mimarlar Odası)
Üye: Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)
Üye: Asiye Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası)
Üye: Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)
Üye: Niyazi Karadeniz (Maden Mühendisleri Odası)
Üye: Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası)
Üye: Baki Remzi Suiçmez (Ziraat Mühendisleri Odası)
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde 
değişiklik yaparak proje müellifi mühendis ve mimarların imzalarının 
yapı ruhsatından çıkartmasına ilişkin 6 Haziran 2018 tarihinde TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

YAPI RUHSATLARINDA İMZA HANELERİ 
KALDIRILAMAZ, BAKANLIğI UYARIYORUZ 

İŞLEM DERHAL GERİ ALINMALIDIR

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 
2018 tarihinde MAKS/Mekansal Adres Kayıt 
Sistemi’nde değişiklik yaparak, Yapı Ruhsatların-
daki yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 
şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve 
proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı ha-
neleri kaldırmıştır. Yeni yapı ruhsatında yalnızca 
ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri ve yapı dene-
tim şirketi yetkilisinin ıslak imzaları yer almakta-
dır.

 Bu düzenleme ile proje müellifleri olan 
mühendis ve mimarlar yapı üretim süreçlerinden 
koparılmaya çalışmaktadır. Sahteciliğin önü açıl-
makta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki 
tasarrufları yok sayılmaktadır. Ruhsat alma sü-
reçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve mühen-
dislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması 
planlanmaktadır. 

 Proje müelliflerinin imzaları alınmadan 
hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki 
projelerinin ve proje tadilatlarının denetimleri-
nin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlik-

te, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu 
uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarını hukuki sorumluluklar al-
tında bırakacaktır.  

 Uygulama ile proje müelliflerinin imza 
koymadıkları, hatta hiç görmeyecekleri bir bel-
genin düzenlenmesinden sorumlu tutulmasının 
yolu açılmaktadır.

 Belirtmek isteriz ki yeni uygulamayla 
uzun bir süredir mücadele etmeye çalıştığımız 
sahte müellifliğin önü iyice açılmıştır. Müteah-
hitlerin belediyelere teslim ettikleri projelerdeki 
isimlerin gerçek olup olmadığı, büro sahipleri-
nin mühendis, mimar olup olmadıklarının tespit 
edilmesi bundan sonra imkansız hale gelecek ve 
bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır.

 Bakanlığın yaptığı bu değişiklik zincir-
leme olarak birçok sorunun doğmasına neden 
olacaktır. Meslektaşlarımız hak ve yetkilerini 
kaybedecek, sorunlu ve denetimsiz projeler üre-
tilecek, sahte mimar ve mühendisler ile işlemler 
yapılacak, sağlıksız ve güvenliksiz yapılara yurt-
taşlarımız mecbur bırakılacak ve bunun bedeli 
can ve mal güvenliğinin riske girmesi ile ödene-
cektir.

 Yapı Ruhsatlarında yapılan bu değişikliğe 
karşı ilgili Odalarımızla Birlik düzeyinde gerekli 
girişimlere başladığımızı, halkın can ve mal gü-
venliği ile meslek haklarımıza yapılan bu saldı-
rıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüle-
ceğini kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine 
sunarız.

Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri
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MAKİNA MÜHENDİSİ OLMAYA 
İLKOKULDA KARAR VERDİM

Uzun yıllar gıda sektöründe makina mühendisliği yapan, hem Türkiye hem de ülke çapında onlarca 
büyük firmaya makina üretimi yapan İsmail Kadıoğlu ile mesleki deneyimlerini konuştuk. 

İsmail Bey merhaba. Sizi daha yakından tanıyabilir 
miyiz? Makina mühendisi olmaya ne zaman ve nasıl 
karar verdiniz?

1952 yılında Eskişehir Yenibağlar mahallesinde 
doğdum. İlkokul 4’üncü sınıftayken mahallede 
bulunan bir fabrikaya bizi götürdüler. Oradaki 
makinaları gördük. Daha sonra yeni yeni kurul-
maya başlanan Eti Bisküvi Fabrikası’nı ziyaret 
ettik. Tava içerisinde bisküviler nasıl pişirilir, 
makinalar nasıl çalışır onları gördük. İlkokul-
dan mezun olurken, hatıra defterime makina 
mühendisi olacağımı ve Türkiye’nin ihtiyacı olan 
makinaları üreteceğimi yazmıştım. Hedefimi ilkokulda 
çizmiştim. Ortaokulda şu andaki Atatürk Endüstri Mes-
lek Lisesi’ne kayıt oldum. Hem meslek dersleri hem de 
kültür dersleri görüyorduk. 1. senedeki başarım nedeniy-
le, İzmir Sanat Enstitüsü’ne yatılı okula 
burslu olmak üzere geçiş yaptım. Ortao-
kulu ve liseyi orada bitirdim. 
 Peki, daha sonra yolunuzu 
 nasıl çizdiniz? 
 İzmir’i çok sevdiğim için üni-
versitede de İzmir’de kalmak istedim. 
Ege Üniversitesi’ne 1970 yılında girdim, 
1974’te mezun oldum. Bütün stajlarımı 
TÜLOMSAŞ’ta yaptım. Hemen aske-
re gitmek istedim. Balıkesir’de yedek 
subaylık eğitimine başladım. Oradaki 
başarım nedeniyle meslek kurası ile Es-
kişehir Hava İkmal Bakım Merkezi’ne 
yedek subay olarak geldim. Proje büro-
sunun başında mühendisliğe başladım. Amerika’nın koy-
muş olduğu ambargo nedeniyle yapılamayan bazı maki-
naları o ekibimizle yaptık. O zamanki paşa orada kalmamı 
çok istedi ama benim bütün gayem özel sektöre girmekti. 
Mahallemdeki fabrika olan Eti Fabrikası’nın kapısını çal-
dım ve Firuz Bey ile görüşmek istediğimi söyledim. Firuz 
Bey tecrübeli bir mühendis almak istediğini söyledi. Ama 
ben ısrarcı oldum ve 3 ay beni denemelerini söyledim. 
Böylece 3 aylık deneme süresinde çalıştım. Ardından 
beni Firuz Bey işe aldı. Bisküvi makinaları imalatı 
yaptık. Daha sonra, ETİ Makina Fabrikası’na geçtik. 
Avrupa’ya gidip teknolojiyi takip ediyorduk.  Rahmetli 
Firuz Bey ile baba oğul gibi bir ilişki ile 17 yıl süre ile 
çalıştık.  17 yılın sonunda Eti’den ayrıldım.
 Eti’den ayrıldıktan sonra kendi işinizi mi 
 kurdunuz?
 Önce Baksan’da 120 metrekarelik bir atöl-
yede gıda ambalajlama makinalarının üretimine baş-
ladım. 3 ay sonra Lübnan’da bir işadamından komple 
anahtar teslim bisküvi fabrikası kurulumunu aldım. 
A’dan Z’ye bisküvi fabrikasının tüm makinalarını biz 

hazırladık. Daha sonra 1992 yılında organizede 1500 
metrekarelik Eser Makina’yı kurdum. Üretimimizi orada 
devam ettirdik. Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışında 
birçok ülkede makina üretimimizi sürdürdük. Pek çok 

firmadan anahtar teslim fabrikalar alarak, tüm 
makina üretimlerini gerçekleştirdik. En büyük 
idealim Avrupa’ya makina satmaktı. Bu ideali-
mi de gerçekleştirdim. 1998 yılında Eskişehir 
Sanayi Odası yönetimine girdim. 15 sene ESO 
ve OSB Başkan Yardımcılığı yaptım. Bir önceki 
dönem emekliliğe karar verdiğimi düşünerek 
görevi bıraktım. Sivil toplum kuruluşlarında 
yer aldım. Gıda sektöründe 42 sene makina 
mühendisi olarak 
çalıştıktan sonra 
sağlık sorunlarım 
nedeniyle işi bı-
rakmak zorunda 
kaldım. 3 ay önce 

fabrikamı İtalyan bir firma-
ya satarak, tamamen emek-
liliğe başladım. Şu anda 
bazı firmalara danışmanlık 
yapıyorum. 2 kızım var. 2’si 
kız, 2’si erkek 4 torun sahi-
biyim. Şu anda hayatımı to-
runlarımla sürdürüyorum. 

BizDen Biri
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YAPTIğINIZ İŞİ SEVMEK TÜM 
ZORLUKLARI UNUTTURUYOR

Nihal Uğurlubilek, mesleğine aşık bir Makina Mühendisi… Başarıyla geçen eğitim hayatı sonrasında, 
akademisyen olarak mesleğini sürdüren Uğurlubilek, makina mühendisi adaylarına, çok çalışmaları-

nı, araştırmalarını, ekip çalışmasını ve mutlaka bir yurt dışı deneyimi yaşamalarını öğütlüyor…

 Makina mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz?

Matematik ve fiziğe diğer derslerden daha faz-
la ilgim vardı dolayısıyla bu alanda başarılı 
olduğum için o yönde bir yol çizmek istedim 

kendime, bu kulvarda da en çok makina mühendisliği 
ilgimi çekti, malzeme, enerji, otomatik kontrol, akış-
kanlar mekaniğinin olduğu geniş bir yelpazede çalış-
ma şansı olduğu için de bu dalda okumayı tercih ettim. 

 Eğitiminiz size neler kattı, zorlukları var mıydı?

Eğitim hayatım 4 senede bitti, çalışkan bir öğrenciy-
dim,  dereceyle mezun oldum. Almış olduğum eğitim 
bana başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerektiği fik-
rini aşıladı. Eğitimim boyunca pek zorluk yaşamadım, 
ailemle kalıyor olmamın bu başarımdaki payı büyük. 
Onlara verdiği destekten dolayı sonsuz minnettarım.

 İş hayatına ne zaman atıldınız, meslek hayatınız-
da neler yaşadınız?

 İş hayatıma 1994’te o zamanlar Anadolu 
Üniversitesi bünyesinde olan Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Enerji 
Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak başladım. 
Yüksek lisans ve doktoramı sırasıyla 1997 ve 2007 ta-
rihlerinde bitirdim. Isı transferi ve akış alanında yaptı-
ğım yüksek lisans ve doktora süreci; bu süreçte edini-
len teknik tecrübenin yanında bana sabırlı olmayı, asla 
vazgeçmemek gerektiğini gösterdi. Ancak tabi bu aşırı 
çalışma temposu bazı sağlık problemlerini de berabe-
rinde getirmiyor değil, araştırmaları yaparken ve sayı-
sal analizleri takip ederken sürekli (bazen gece 12’lere 
kadar oturduğumu bilirim) masa başında, bilgisayar 
karşısında oturmak bel ve boyun fıtığı gibi, tüm 
bu süreçte yaşadığınız stres de hormonal dengeni-
zi bozuyor… Tabi tüm bu zorluklara karşın işinizi 
sevmek ve severek yapmak, sonuca ulaştığınızdaki 
hissettiğiniz mutluluk her şeyi unutturuyor. 

 Hangi pozisyonlarda nasıl görevlerde 
 bulundunuz?

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü’nde 1994-2013 tarihle-
rinde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2013’te 

yardımcı doçent, 2018 Mayıs’tan 
beri de doçent olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. 
Nümerik Analiz, Bilgisayar Programlama, Isıtma, 
Kaynama ve Yoğuşma Isı Transferi, Buhar Kazanla-
rı, Çevre Bilinci, İklimlendirme Sistem Tasarımı gibi 
alanlarda lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmek-
teyim. Santez ve Tübitak projelerinde görev aldım. 
2013’de üstlendiğim Bölüm Başkan yardımcılığı göre-
vine halen devam etmekteyim. 
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 Unutmadığınız sizi 
çok etkileyen bir olay var mı 
iş hayatınızda?

 2013’te üniversi-
temiz tarafından SCI ya-
yınlarımızdan dolayı bir 
tören düzenlenmişti, bu 
olay beni çok mutlu etmiş-
ti. Yaptığınız çalışmaların 
takdir görmesi çok güzel 
bir duygu.

 Aile hayatınızdan kısaca 
söz eder misiniz?

 Evliyim, iki oğlum var, bü-
yük oğlum Çevre Mühendisi, şu an 
bir firmada çalışıyor, küçük oğlum 
bu sene üniversite sınavına girdi, 
eşim geçen sene emekli oldu. Bir 
de kedimiz ve köpeğimiz var, onlar 
da ailenin ferdi. 

 İş dışında neler yapmaktan keyif 
alırsınız?

 İş dışında evde vakit geçiririm 
genelde,  akşam yürüyüşlerim vazgeçil-
mezim, vakit buldukça yaklaşık 50 dakika 
yürürüm. Ayrıca yüzme de yaptığım spor-
lar arasında. Arkadaşlarımla vakit geçir-
meyi çok severim. Sevdiklerime yemek 
yapmaya ve yeni tarifler denemeye bayılırım. 
  
 Makina mühendisliğini kadınlara önerir misiniz?

 Tabi ki, bence hiçbir dezavantajı yok kadınlar 
için de gayet uygun bir meslek. 

 Bu bölümde okuyan ya da bu bölümü seçmek 
isteyen gençlere neler öğütlemek istersiniz?

 Gençler şimdi daha şanslı, bizim zamanı-
mızda internet yoktu, şimdi bir tıkla her şeye erişmek 
mümkün. Dolayısıyla eğitimleri de daha kolaylaştı. 
İstedikleri, merak ettikleri tüm konulara erişmeleri 
mümkün. Ancak genelde çok araştırmıyorlar gibime 
geliyor. Sadece biz eğitmenlerin verdikleriyle sınırlı 
kalmamaları gerek, kendilerini aşmaları lazım, de-
vir rekabet devri, ne kadar çok şey bilirseniz o kadar 
popüler olursunuz iş hayatınızda. Öğrencilere sadece 
eğitim hayatı yetmemeli, sürekli geliştirmeleri lazım 
kendilerini, bu bizim için de geçerli tabi ki… Bir de 
yabancı dillerini mutlaka geliştirsinler, mümkünse 
eğitim dönemlerinde veya hemen sonrasında bir yurt 
dışı tecrübesi yaşamaya gayret etsinler, artık şu ya da 
bu üniversite mezunu olmaları değil, yabancı dilleri iyi 
mi, köklü kurumlar işe alırken ilk ona bakıyorlar. 

Başarılı bir mühendis olmak için 
ne yapılmalı?

 Problemi doğru tanımlamak, 
verilen (kısıtlar, sınır şartları 
vb.) ve isteneni (amaç) doğru 
anlamak, sonrasında çözüm 
algoritmasını oluşturmak kı-
sacası neyi ne için yapacağınızı 

iyi bilmek, sistematik çalış-
ma çok önemli, bu bazen ve-
rilen proje süresinin 2/3 ünü 
bile oluşturabilir, bu aşama-
da ön araştırma şart, bence 
sıkıntı yok, zaten anlamadan 
bir işe de başlanmamalıdır, 
doğru bir temel oturttuktan 
sonra çözüm için doğru yön-
temi seçmek ve sonuçların 
analizlerini doğru yapmak 

gerekir. Kısacası; araştırmadan çekinmeyen, yorul-
mayan, analitik düşünebilen bir mühendis için başarı 
kaçınılmazdır. Tabi bir de tekil olmamak lazım, grup 
çalışmaları çok önemli, grup halinde yapılan beyin fır-
tınası her zaman tekil çalışmadan daha verimlidir.

 Bundan sonraki süreçte gelecek planlarınızda 
neler var?

 Bundan sonra da bir müddet daha üniversite-
de çalışmayı düşünüyorum. Yaptığım işten keyif alıyo-
rum. Öğrencilerime bir şeyler öğretmek, ayrıca kendi 
alanımda araştırma yapmak hoşuma gidiyor. 

 

Nihal Uğurlubilek kimdir?

1971 Bandırma doğum-
luyum. Eğitim hayatım 
Eskişehir’ de geçti. Şu 
an ESOGÜ Makine Mü-
hendisliği Bölümü Enerji 
Anabilim dalında doçent 
olarak çalışmaktayım.
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GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

%15

Makina Mühendisleri Odası üyesi ve çalışanları ile birinci 
derece yakınlarına; Üyelik Ücreti %20 indirimli
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel:  222 22 00 666

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)                       %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde                            %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında                               %10 

indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece yakın-
larına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20 İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca, 

Fransızca; “7-14” yaş için açılan “Kids” gruplarında“ AB Dil 
Portfolyo Sistemi”ne göre “1 KUR” olarak belirlenen seviye; 
1000+KDV Yaz Döneminde “1 Kur”luk herhangi bir dil 
eğitiminin bedeli; 800+KDV Yaz gruplarına özel “Teknik İş 
İngilizcesi”; kişi sayısı ve eğitim süresi belirlendiği takdirde 
odamız eğitim salonunda verilecek olan eğitmin %20’lik 
oranda fiyat iyileştirilmesi...Üyeler ödeme esnasında Makina 
Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar.
ADRES: 2 Eylül Cd. Başan Sk. N:3 TEB Bankası aralığı 
ESKİŞEHİR
Tel.: +90 222 220 86 64
Faks.: +90 222 220 86 65
Email.: eskisehir@bemarkariyer.net

inDirimler

ROOF GARDEN HOTEL

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdik-
leri yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme 
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda 

için 275 TL, Üç kişilik oda için 179 TL,  Çift kişilik oda için 
149 TL,  Tek kişilik oda için 89 TL fiyat uygulanacaktır. 
Adres: Roof Garden Hotel Büyükdere Mh. Sarılar Sok. 
No:4 Eskişehir / info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

CETEMENLER %20
Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.(Ödeme Esnasında)
Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49 
info@cetemenler.com

30

İKİ EYLÜL ORTAK SAĞLIK ve 
GÜVENLİK BİRİMİ 

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına;
İş Güvenliği ve Sağlığı  Hizmetlerinde   %20  indirim 
uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. Cengiz Topel Cad. No:41/C Tepeba-
şı/ Eskişehir Telefon : 0 222 233 33 97  Fax:0 222 233 3397 
Cep: 0 530 548 28 67 Web Adresi:ikieylulosgb.com 

SABLON WELLNESS
Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;
Favori 208 Paketi   1.850 TL
 İş Paketi    1.700 TL 
 Sınırsız Üyelik   2.500 TL
 Profesyonel Üyelik   2.200 TL 
 Hafta İçi Üyelik  2.000 TL 
 Hafta Sonu Üyelik   1.300 TL 
 Gündüz Üyeliği   1.700 TL 
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sümer Mahallesi Çuhal Sokak  No: 19 
Tel: 0 222 225 35 35 
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AMERİCAN LIFE
Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; İngilizce, YDS,  TOEFL, Çocuk 
Grubu, IELTS, Almanca, Rusça. 
Ödeme Durumu Senet Olduğunda %45-%59 İndirim,Kredi Kartı 
Olduğunda  %49-%66 İndirim, Peşin Olduğunda  %49-%75  İndirim  
uygulanacaktır.
Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.No: 40-A 
Eskişehir     
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ÇAYDERE EL SANATLARI %15Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına; Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar. 
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

YUNUSEMRE  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı eği-
timi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. Üyeler 
kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir 
TEL: 0 222 234 74 74

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına; Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz 
fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Mu-
ayene işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultu-
sunda SGK kapsamında alınan 12 TL ‘den indirim hakkı yoktur.)
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden 

%20 oranında indirim uygulanacaktır. Üyeler ödeme esnasın-
da Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren 
üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sazova Mh. Doğanay Sk. No: 1
Tel:  0 222 2214040

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
rim
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TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

OPTİK BEYAZ

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indirim uygu-
lanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant Şahin Caddesi Tepebaşı Bele-
diyesi Yanı No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

Oda kimlik kartını gösteren oda üyeleri ve çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına % 10 indirim uygula-
yacaktır.
Adres: Oda Restoran Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir. 
Telefon : 0(222) 236 00 47

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. Üyeler 
Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı olduk-
larını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

%25

inDirimler

31

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece 
yakınlarına; tüm ürünlerde ; %20 indirim.
Adres: Yunus Emre cad.No:45/3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Telefon-Fax : (222) 246 05 65 –
GSM                :  (532) 635 95 65
E-Mail            : mormasa@mormasa.com

ESKİŞEHİR DİL KOLEJİ %50Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;Eskişehir Dil Koleji  İngilizce Dil 
Eğitimi, Genel İngilizce %50, Çocuk İngilizcesi %50,
Taksitli İşlemlerde %40 indirim uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1.Cad   732. Sok No:44 
Noora Plaza B Blok Kat:4 Tepebaşı-Eskişehir 
Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@oxfordhousecollege.com 

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına;
1. Muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak gerçekleş-
tirilen tedaviler esnasında tüm tahlil, tetkik, ameliyat ve 
yatan hasta hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine yıl bo-
yunca %20 indirim uygulanacaktır. (ilaç,sarf malzemesi, dış 
doktor,onkoloji,doğum,sezaryen ve özel sigorta katılım payları 
hariçtir). 2.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve 
alınmasını zorunlu kıldığı devlete ait katılım payı muayenelerde 
yasal zorunluluk gereği talep edilecektir. 3.Check-Up paket 
tutarı üzerinden %30 indirim uygulanacaktır. 4.İndirimli sağlık 
hizmeti alabilmeleri için çalışan-üyelik kimlik kartı ya da kurum 
sevk kağıdı hazırlayacaktır. Hastalar söz konusu kimlik kartı ya 
da kurum sevk kağıdı ile müracaat etmeleri hainde indirimli 
sağlık hizmeti alabilecekledir. 5.Randevularında öncelik sağla-
nacak ve rehberlik hizmeti verilecektir. 
Adres: Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 55 
Eskişehir. TEL: 0222 221 48 48

%59

%20
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Bizim Köşe
 » Üyemiz Gökmen Ümit Bağatır’ın 09.06.2018 tarihinde 

bir erkek bebeği oldu. 
Ali Batu’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Şubemiz üyesi Selahattin Çınar’ın annesi 08.06.2018 tarihinde,
vefat etmiştir.
Üyemizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

VEFAT

HASTALIK » Üyemiz Emre Kara’ya geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

» Üyemiz M.Sadık Yurtman’ın oğlu Utku Yurtman, Şeyma Türkmen ile 03.05.2018 
tarihinde,

» Üyemiz Hakan Arda, Rukiye Gavas İle 16.06.2018 tarihinde,
» Üyemiz Murat Göcü, Canan Çil ile 23.06.2018 tarihinde,
» Üyemiz Müge Kula, Aykut Erel ile 30.06.2018 tarihinde,

Evlendiler. Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

ATAMA
» Üyemiz Halime Bilgin Kıran, ALP Havacılık San.Tic.A.Ş. Mühendislik Müdürlüğü’ne 

atanmıştır.
Yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.

SÜNNET
» Şubemizin Asansör Kontrol Merkezi Personeli İbrahim Çam’ın oğulları 

İlbey ve Egemen’in 12.05.2018 tarihinde sünnet düğünü olmuştur.

Kendisine mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz…
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