
Yıl: 25 SaYı: 142 mart - niSan 2017

İş sağlığı ve güvenlİğİ masaya yatırıldı 

kadın günü dayanışma
gecesİ’nde buluştuk



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Uygulamalı Eğitim Merkezi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi Altın Sokak No: 1 Kat 2 Eskişehir

E-posta: eskisehir@mmo.org.tr  -  www.eskisehir.mmo.org.tr E-posta: prototip@mmo.org.tr  - www.eskisehir.mmo.org.tr



künYe
tmmob

makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi bülteni

Yıl: 25 Sayı: 142
mart-niSan 2017

Hakan ünal

Hakan ünal - Başkan
metin UÇkUn- Başkan Vekili

atila tOmSUk - Sekreter
neşet aYkanat - Sayman

Hakan ÖZtürk - üye
Deniz ÖZCan DemirBaŞ- üye

Bülent atak- üye

atila tOmSUk

Deniz ÖZCan DemirBaŞ
k. levent Güler

Şenay Bilik YılDırım

mrk Baskı ve tanıtım 
Hizmetleri ltd. Şti. 

Batı Sitesi mah. Gersan Sanayi Sitesi 2310 Sk. 
no: 15  Yeni mahalle /ankara

tel: (0312) 354 54 57
Fax: (0312) 385 79 05

e-mail: mrk@reprus.com.trHattat karahisar mh. atatürk Cd.
kervansaray Sitesi B Blok no: 145/1B
aFYOnkaraHiSar
tel : (0272) 215 20 02
Faks : (0272) 215 91 70

Gazipaşa mh. tevfikbey Cd. 
no: 36 D: 2
BileCik
tel : (0228) 212 68 18
Faks : (0228) 212 67 81

Balıklı mh. karakol Sk. ethem
Saygılı işhanı kat: 1
kütaHYa
tel & Faks : (0274) 224 09 38

Yeni mh. akseven Sk. Özyuvam
Pasajı no: 17
tavşanlı / kütaHYa
tel : (0274) 600 00 51
Faks : (0274) 600 00 41

tmmOB makina mühendisleri Odası
eskişehir Şubesi

Hoşnudiye mh. kızılcıklı m. Pehlivan Cd.
altın Sk. no: 1 kat: 2-3-4 - eskişehir

tel: (0222) 230 93 60
Fax: (0222) 231 38 54

e-mail: eskisehirmmo.org.tr
Web: www.eskisehir.mmo.org.tr

Bülten, tmmOB makina mühendisleri Odası eskişehir Şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına tmmOB makina mühendisleri 
Odası eslişehir Şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi adına sahibi

Yönetim Kurulu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yayına Hazırlayanlar

Grafik Tasarım

Baskı

Afyonkarahisar İl Temsilciliği

Bilecik İl Temsilciliği

Kütahya İl Temsilciliği

Tavşanlı İlçe Temsilciliği

Yönetim Yeri

MAKINA 1

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Uygulamalı Eğitim Merkezi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi Altın Sokak No: 1 Kat 2 Eskişehir

E-posta: eskisehir@mmo.org.tr  -  www.eskisehir.mmo.org.tr

63 Yıllık Mühendis ve Makina
33 Yıllık Endüstri Mühendisliği
27 Yıllık Tesisat Mühendisliği



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 2

SUnUm

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR 
GETİRMEYECEĞİ DAHA İLK GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR

Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem 
ve rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu 
yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet 

kurmayı amaçlayan bir anayasal düzen değişikliği refe-
randumu yapılmıştır. 
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, refe-
randum sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri ba-
şından itibaren bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı 
açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşları-
nı ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır. En özlü bir şekil-
de ifade edersek TMMOB; Cumhuriyeti, demokrasiyi, 
laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve 
birikimlerimizi savunmuştur.
 TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, 
yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı 
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üzerindeki 
denge, fren ve denetleme mekanizmalarını, temel insan 
hak ve özgürlüklerini, kamusal, toplumsal yarar doğrul-
tusunda hizmet ve denetim sunan meslek kuruluşlarının 
özerkliğini, hayatın her alanına dokunan meslek alanla-
rımızın kamu ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini 
savunmuştur. 
 TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başın-
dan beri, toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine 
sağlıklı bilgi edinemediğini; barolar, anayasa hukukçu-
ları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, demokra-
tik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş alınmadığına ve 
Meclis’te oylanmasının Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da 
belirtilen gizli oy kuralının ihlal edildiğine dikkat çekmiş-
tir. TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği 
olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan ve 
rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan 
kurucu bir Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.
 TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği 
kişilerin milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanının 
meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, 
HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm üst düzey 
kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını 
belirleme yetkisi tanıyan değişikliklerin “tek adam” dik-
tası olacağına dikkat çekmiş ve bu yönelimin her yönüyle 
demokrasiye aykırı olduğunu, toplumda gerilim ve ku-
tuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır. 
 TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe gi-
rişimi üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal 
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının 
uygulama aracına dönüşen OHAL ve OHAL KHK’ları 
ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu ko-
şullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına işaret et-
miştir.TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar kul-
lanılacağı bir halk oylamasının, hiçbir şekilde demokratik 
koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacağını 
belirtmiştir.  TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleşti-
rilen içerikteki bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet 
oyu ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten 

yoksun olacağına da işaret etmiştir. Nihayetinde bu refe-
randuma birçok usulsüzlük ve adaletsizlik de damgasını 
vurmuştur. Yüksek Seçim Kurulu’nun, mühürsüz oy zarf-
larının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na 2010 yılında 
getirilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar 
partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy 
üzerinde şaibe yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşla-
rın ve siyasi partilerin dile getirdiği birçok usulsüzlük ve 
itiraz ile evet cephesinin oylarındaki belirgin düşüş, oyla-
manın başa baş şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşku-
lar oluşturmuştur. Tartışmalı sonucun daha şimdiden is-
tikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara 
yol açtığı açıklıkla görülebilmektedir. 
 Halkın “Hayır”larının resmi sonucu aşan boyut-
ları olduğu tarihsel bir gerçekliktir. İlan edilen geçici so-
nuçlara göre bile, halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 
30 büyükşehirin 17’sinde hayır oylarının farkla önde ol-
duğu, ülkemizin en büyük bütün şehirlerinin hayır dediği 
gözetildiğinde, bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa de-
ğişikliğinin meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır. Evet cep-
hesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı başa baş bir 
sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru değildir. Zira 
Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve siyasal mutabakatı, 
tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir. Ancak bu değişikliğin kesinleşmesi 
halinde, yarılma ile sonuçlanan referandum, ülkemize sa-
nıldığından daha fazla güç kaybettirecektir.
 Siyaset ve Anayasal düzenin, “Atı alan Üsküdar’ı 
geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği, 
kalıcı olanın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi mü-
cadeleleri tarihi olduğu bilinmelidir. Bütün olumsuzluk-
lara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik 
duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en az yarısının mev-
cut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve 
demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse “Hayır”ın 
kazanacağını göstermiştir. Şimdi görevimiz, ülkemizin 
felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik 
duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin 
geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır.  
 Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde se-
ferber olan örgütümüzün bütün birimlerine ve demokra-
siyi kazanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan hal-
kımıza çok teşekkür ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir 
plancıları; çocuklarımız, torunlarımız, aydınlık olmasını 
istediğimiz geleceğimiz için üzerine düşen sorumluluğu 
bundan sonra da yerine getirecek; mesleki demokratik 
mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriye-
tin, demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün 
ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden 
gelen her şeyi yapacaktır.

 Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
 Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!
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MAKINA 4

eĞitimler

EĞİTİMLERİMİZ
Mart - Nisan aylarında eğitim ve belgelendirme 

faaliyetlerimiz devam etti. Meslekiçi Eği-
tim Merkezimizin eğitimlerimize katılan 10 

üyemizin uzmanlık alanı belgelendi. Sanayi kuruluş-
larından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen 

Pro-Engineer Kursu’na 27 üyemiz katıldı. Mesleki Ye-
terlilik Kurumu Sınavları kapsamında çelik kaynakçısı 
sınavına katılarak başarı gösteren12 personelin yeter-
lilikleri belgelendi. 

meslek İÇİ eğİtİmlerİmİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 

YERİ
KATILIMCI 

SAYISI

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü    
Mühendis Yetkilendirme Kursu 

Tayfun PINAR                       
(Makina Mühendisi)

17-20 Mart  
2017 Eskişehir 10

bİlgİsayar  kursu 
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

Pro-Engineer Temel 
Eğitim 

Nuri ALADAĞ                       
(Endüstri  Yüksek 

Mühendisi)
17-18 Mart  2017 Eskişehir 13

Pro-Engineer Sheet 
Metal  Eğitimi 

Nuri ALADAĞ                       
(Endüstri  Yüksek 

Mühendisi)
19 -24-25- 26 Mart 

2017 Eskişehir 14

meslekİ yeterlİlİk kurumu sınavı 
SINAVIN ADI SINAV YAPICININ 

ADI SINAV TARİHİ SINAVIN YERİ KATILIMCI 
SAYISI

11UY0010/2-03 Çelik 
Kaynakçısı 

Ersan GÖNÜL                       
(Makina  Mühendisi) 20 Nisan 2017

Kütahya Kümaş 
Manyezit Sanayi 

A.Ş.
12

Pro-Engineer Temel EğitimiÇelik Kaynakçısı Sınavı

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü    
Mühendis Yetkilendirme Kursu 
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BaSınDa BiZ
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BaSınDa BiZ
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MAKINA 7

ŞUBe’Den HaBerler

klİma ve Havalandırma semİnerİ
Havalandırma ve ik-

limlendirme sistemlerinde 
kullanılan “Havalandırma ve 
Klima Santralleri” semineri 

şubemizin Eğitim Salonu’nda 
23.03.2017 tarihinde saat 
16:00’da gerçekleştirildi.

Makina mühendisi Hamit Mutlu’nun sunu-
munu yaptığı  iki bölüm halinde  düzenlenen 
seminerin İlk bölümünde, klima ve havalan-

dırma santrallerinin tanımı ve kullanılma alanları ile 
ilgili bilgiler verildi. Klima santrallerinin üniteleri, 
klima santrallerinde kullanılan fanlar, filtreler, ser-
pantinler ve nemlendiricilerle ilgili bilgi aktarımında 
bulundu. İkinci bölümde;  mahallerdeki havalandır-
ma tesisatı çözümü konusunda alternatif çözümler ve 
maliyet üzerine etkileri konusunda analiz yapılarak 

optimum çözümler üzerinde duruldu. Daha sonra da 
soğutma sistemlerinde kapasitelerin bulunmasıyla 
ilgili bilgiler veren Mutlu, mekanik tesisat otomatik 
kontrol ve bina işletim sistemlerinden bahsederek se-
mineri tamamladı. Karşılıklı soru cevaplarla tamam-
lanan seminere 25 üyemiz katıldı.  Seminer sonunda 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Esra Turan tara-
fından sunuşu gerçekleştiren Hamit Mutlu’ya sunum-
larından dolayı plaket verildi.

Wın eurasıa autOmatıOn Fuarı’na katıldık
16-19 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-

leştirilen WIN EURASIA Automation Fuarı’na teknik gezi düzenlendi.

18 Mart 2017 tarihinde düzenlenen teknik geziye 
18 üyemiz katıldı. Hydraulic &PneumaticEura-
sia, Electrotech Eurasia, ve CeMATEurasia fuar-

larını bir araya getiren WIN EURASIA Automation 
Fuarı’nda üyelerimiz, entegre imalat süreçlerine yö-

nelik otomasyon teknolojileri, elektrik ve elektronik 
teknolojileri, hidrolik ve pnömatik sistemleri ve intra-
lojistik çözümler konusunda en son gelişmeleri yakın-
dan takip etme fırsatlarını değerlendirdiler.
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ŞUBe’Den HaBerler

kadın günü dayanışma
gecesİ’nde buluştuk

Şubemiz Kadın Üye-
leri, Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları 
Birliği Eskişehir İl 

Koordinasyon Kuru-
lu Kadın Komisyonu 

tarafından 10 Mart 
2017 tarihinde orga-

nize edilen “Kadın 
Günü Dayanışma 
Gecesi"ne katıldı.

Kapitalizme, erkek egemenliğine, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliklerine, kadınlar 
üzerindeki bütün şiddet biçimlerine, 

gericiliğe, sömürgeye, güvencesizliğe karşı ka-
dınların mücadelesini desteklemek amacıyla 
her yıl olduğu gibi bu yıl da odamız kadın üye-
leri Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Eski-
şehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyo-
nu tarafından 10 Mart 2017 tarihinde organize 

edilen "Kadınlar Günü Dayanışma Gecesi"ne 
katıldı.  GAGA Restaurant‘ta kutlanan geceye 
Ziraat, Maden, Kimya, Jeoloji, Elektrik, Harita 
ve Kadastro ve İnşaat Mühendisleri odaları ile 
Mimarlar Odası’ndan toplam 127 kadın katıl-
dı. Beraberce yenilen yemekten sonra Sanat-
çı Kerem‘le canlı müzik eşliğinde eğlenilerek 
hoşça vakit geçirildi.
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İş sağlığı ve güvenlİğİ masaya yatırıldı 

Makina Mühendisleri Odası tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörüne 
Bakış” konulu panel düzenlendi. 

Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panele ko-
nuşmacı olarak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları 

Nurcan Yılmazlar, Mustafa Özesen, Ali Borucu ve 
Yadigar Kapıcıoğlu ile MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Nezihe Hanecioğlu ve Acıbadem 
Hastanesi İşyeri Hekimi Dr. İsmet Topaç konuşmacı 
olarak katıldı.
 BİLİNCİN OLUŞMASI GEREKİYOR
 Panelin açılış konuşmasını yapan Makina 
Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hakan Ünal, "Bu 
konunun sürekli takipçisiyiz. Değişik zamanlarda bu 
konularda uyarı, durum analizlerini kamuoyu ile pay-
laşıyoruz. İş güvenliği konusunda durum maalesef iyi 
gitmiyor. Türkiye'nin bu alanda notu bir türlü olum-
luya dönemiyor" dedi. Ünal, "Bu iş için gönüllü olarak 
çalışan arkadaşlarımızın yanında bir ordu yaratmak 
istiyoruz. Sadece hukuksal yönünü değil, sadece çalı-
şanların değil hiyerarşinin en üstünden başlayarak bu 
bilincin oluşması gerekiyor" diye konuştu.
 İŞ KAZALARININ YÜZDE 98'İ ÖNLENEBİLİR
 Panelde ilk konuşmayı yapan Makina Mühen-
disi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ali Borucu, panelin 
amacı hakkında bilgi vererek, "Amacımız oda üyesi 
meslektaşlarımızı ve mühendis arkadaşlarımızı bilgi-
lendirmek, işveren veya işveren vekillerinin konuyla 
ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Ayrıca iş güvenliği 
uzmanı adaylarının, mühendislik mesleğine adım ata-
cak arkadaşlarımızın ve işçilerin iş güvenliği bilincini 
oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Borucu, "İş 
kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Doğru önlemler 
alınırsa ve kurallara uygun çalışılırsa kazaların tama-
mına yakını önlenebilir. Ancak ülke olarak iş kaza-
larında Avrupa’da 1. Sırada, dünya sıralamasında ise 
3. sıradayız. Bunun sebepleri taşeronlaşmanın hızla 

artması, örgütlenmenin önünün kesilmesi, çıkarılan iş 
yasalarının uygulanmaması, denetim mekanizmasının 
çalışmaması, eğitim çalışmalarına önem verilmemesi-
dir. Bu çalışma ortamında manzara böyle oluyor" dedi.
 DENETİM EKSİKLİĞİ VAR
 Endüstri Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uz-
manı Yadigar Kapıcıoğlu, iş güvenliği konusunda ya-
şanan sorunlara değinerek şunları söyledi: "Mesleki 
hastalıklar hastanesi sayısı ülkemizde üç tane ve bu 
yetersiz kalıyor. Mühendislik ve hekimlik uygulama-
larına ilişkin yasal eksiklikler bulunuyor. Yasal düzen-
lemeler denetimle desteklenmiyor. Akredite olmak is-
teyen kurumlara destek verilmiyor. Taşeronlaşmanın 
artması, işverenin önlemleri almaması ve tam zamanlı 
iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması da başlıca sorun-
lar arasında yer alıyor."
 MESLEK HASTALIKLARINI BİLİN ÖNLEMİNİ ALIN
 Acıbadem Hastanesi İşyeri Hekimi Dr. İsmet 
Topaç ise is kazaları ve meslek hastalıkları hakkında 
bilgi verdi. Topaç, çalışanların meslek hastalıklarının 
sebeplerini bilmesi gerektiğini ve bu konuda tedbirler 
almaları gerektiğini söyledi. A sınıfı İş Güvenliği Uz-
manı Makina Mühendisi Mustafa Özesen, iş güvenliği 
uzmanının görevleri ve yaşadıkları sorunlar hakkında 
konuştu. İş güvenliği uzmanlarının tatlı sert davran-
ması gerektiğini belirten Özesen, uzmanların işyerle-
rinde otoritelerini oluşturarak, gerekenlerin yapılma-
larını sağlamaları gerektiğinin altını çizdi. Son olarak 
söz alan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Makina Mühen-
disi Nurcan Yılmazlar da konuşmasında yaşanan so-
runlara değindi.
 Panelin sonunda konuşmacılara Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi.

ŞUBe’Den HaBerler
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maş magnesİt a. ş. Zİyaretİ
Magnesit Anonim Şirketi’ne 27 

Mart 2017 tarihinde Şubemiz İş Gü-
venliği Komisyonundan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Nezihe 
Hanecioğlu ve Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Esra Turan ve Teknik 
Görevli İlker Özcan’ın katılımları ile  
işyeri ziyareti gerçekleştirildi.

Odamız Üyesi Teknik Bölüm & Satın Alma Şefi 
Makina Mühendisi Yahya Işıl 1963 yılında Ya-
bancı Sermayeyi Teşvik Yasası’ndan yararlanı-

larak kurulan  ve kuruluşundan bugüne kadar manyezit 
sektörünün Türkiye’de gelişmesinde önemli bir rol oy-
namış, Magnesit Anonim Şirketi’nin kuruluşu ve faali-
yetleri alanları hakkında şu bilgileri verdi:  “Avusturya’da 
refrakter sanayinde çalışan Veitscher Magnesit tarafın-
dan kurulmuş olan, zaman içinde büyüyüp dünyanın en 
büyük refrakter grubu olan RHI şirketler bünyesinde 
çalışan şirkete ait Eskişehir civarında bulunan maden 
ocaklarından çıkarılan ve diğer madencilerden satın alı-
nan ham manyezit  dikey ve döner fırınlarda 1800 de-
recede pişirilerek sinter manyezit elde edilmektedir. 
 Sinter manyezit yüksek hararete dayanıklı oldu-
ğundan demir çelik fırınlarında tuğla malzemesi olarak ve 
ayrıca bu fırınların sıcak tamirinde püskürtme harcı  ola-

rak kullanılmaktadır. 
Magnesit Anonim 
Şirketi’nin Eskişehir 
civarındaki Tutluca 
İşletmesi’nde; Ma-
den Ocağı ve Zengin-
leştirme Tesisleri’nin 
yanı sıra; üç adet di-
key fırın, iki adet dö-
ner fırın ve harç tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Çukurhisar’da 
vagon ve konteyner yükleme tesisi, Derince’de gemi yük-
leme tesisi mevcuttur. Üretilen sinter manyezit ve püs-
kürtme harcı iç ve dış piyasada satılmaktadır. Şu ana ka-
dar 182.500 adet fidan civara dikilerek çevreye katkıda 
bulunulmuştur.” Yahya Işıl’ın verdiği bilgilerden sonra fir-
manın üretim sahası gezilerek, üretim safhaları incelendi. 

esOgü “karİyer günü 2017”ye katıldık
ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 27 Nisan 2017 tarihinde 
düzenlediği “Kariyer Günü 2017” etkinliği, çok sayıda ulusal ve uluslararası firma-

dan üst düzey yöneticilerin katılımı ve öğrencilerin büyük ilgisiyle gerçekleşti.

Etkinliğin Prof. Dr. Suat Mirza Konferans 
Salonu`ndaki açılış oturumunda konuşan Mü-
hendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Emin Kahya, stantlarda gün boyu 5 mühen-
dis odası ve 35 işletmenin kendileri, stajlar ve işe alım 
süreçleri hakkında öğrencilere bilgi vereceklerini 
söyledi. Kahya, Kariyer Günü 2017 kapsamında ayrı-
ca bölümlerin de yetkin meslektaşlarını davet ederek 
seminerler düzenleyeceğini kaydetti. Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi’nin güçlü akademik kadrosuyla 47 
yıldır ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne 

katkı sağladığını belirten Kahya, fakülte bölümlerinde 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin 2010 yılından bu yana 
MÜDEK koşullarını sağlayacak şekilde yürütüldüğü-
nü ifade etti. 
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, artık gele-
neksel hale gelen Kariyer Günü’nde öğrencilere me-
zuniyet sonrası meslek belirleme, staj ve iş imkanları 
oluşturma, kişilik analizleri ve benzer konularda yar-
dımcı olabilecek etkinlikler düzenlenerek yeni bir ba-
kış açısı kazandırılmaya çalışıldığını ifade etti. Kariyer 
Günü`nün sağladığı çok yönlü faydalar açısından çok 
önemli olduğunu vurgulayan Gönen, etkinliğin katı-
lımcı kuruluşlara ürün, hizmet ve personel alım poli-
tikalarını tanıtarak kalifiye eleman ihtiyaçlarını en ve-
rimli şekilde karşılama imkanı verirken, gelecekte bu 
kuruluşların insan kaynaklarına katılacak olan mezun 
adaylarına da hedeflerini belirlemede yardımcı oldu-
ğunu söyledi.
Etkinliğin gerçekleştirilmesine emek veren ve katkı-
da bulunan herkese, tüm katılımcı ve sponsor kurum 
ve kuruluşlara teşekkür eden Rektör Gönen, Kariyer 
Günü 2017`nin hem öğrencilere hem de iş dünyasına 
faydalı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi de, Bil-
gisayar Destekli Tasarım ve Uygulama Merkezimizin 
ve Kitaplarımızın tanıtımını yapmak üzere stant açtı.  

ŞUBe’Den HaBerler
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temel  İlkyardım-2
Solunum Yolu Tıkanıklığında ne Yapılır?

Solunum yolunun solunumu gerçekleştirmesi için 
gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tı-

kanmasıdır. 2 tür solunum yolu tıkanması vardır. 

1. Kısmi Tıkanma: 
 Az da olsa bir miktar hava geçişinin olduğu 
durumdur. Kişi öksürebilir, nefes alabilir, konuşabilir. 
Bu durumda ilk yardım olarak kişiye dokunulmaz ve 
öksürmeye teşvik edilir.  

 

2. Tam Tıkanma
 Hava girişinin tamamen engellendiği durum-
dur. Kişi nefes alamaz, acı çeker gibi elini boynuna gö-
türür, konuşamaz, rengi morarmıştır. Bu durumda ilk 
yardım yapılır. 

Yetişkin ve Çocuklarda tam tıkanmada ilk yardım

1.Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. 
2.Bilinci kontrol edilir.
3.Sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur.
4.Cismin çıkıp çıkmadığı ağız içerisinden kontrol  edi-
lir. 
5.Çıkmadıysa arkadan sarılarak gövdesi kavranır. 

6.Bir el yumruk yapılarak başparmak çıkıntısı midenin 
üst kısmı, göğüs kemiğinin altına gelecek şekilde ko-
nur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. 

7.Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 
5-6 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. 

 Bu harekete Heimlich Manevrası adı verilir. 

Yanık, Donma ve Sıcak çarpmasında ne yapılır?

 Yanık, herhangi bir ısı maruziyeti sonucu olu-
şan doku bozulmasıdır. 3 derecesi bulunur.

1.derece yanıklar: Ağrılıdır, Ödem şişlik ve kızarıklık 
bulunur. Genellikle 48 saat içinde iyileşir.

2.derece yanıklar: Ağrılıdır ve derinin 1. ve 2. tabakası 
zarar görmüştür.  İçi su dolu kabarcıklar vardır. 

3.derece yanıklar: Derinin tüm tabakaları, kaslar, si-
nirler ve damarlar etkilenebilir.  Ağrısızdır. Beyazdan 
siyaha kadar çeşitli renklerde olabilir. 
 Yanığın etkileri derinliğine, yaygınlığına ve 
oluştuğu bölgeye bağlı olarak, organ ve sistemlerde iş-
leyiş bozukluğuna yol açabilir, ağrı ve sıvı kaybına bağlı 
olarak şok meydana gelebilir ve yaralının kendi vücu-
dunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon riski 
oluşabilir. 

iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi
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 Bunun için temiz tutmak çok önemlidir. İlk 
yardımda aşağıdaki noktalara dikkat edilir.:
1. Isı ile oluşan yanıklarda neler yapılmalıdır?
w Kişi hala yanıyorsa, paniğe engel olunur, koşması en-
gellenir.
w Hasta/yaralının battaniye vb. ile üzeri kapatılır ve 
yuvarlanması sağlanır.
w Hasta yaralının yaşamsal bulguları değerlendirilir.
w En az 20 dakika, soğuk su altında tutulur.
w Ödem oluşabileceğinden yüzük, bilezik vb. çıkarılır.
w Giysiler çıkarılır.
w Deri sabunlu su ile dikkatle temizlenir.
w Su toplayan yerler patlatılmaz.
w Yanık bölgelere birlikte bandaj yapılmaz.
w Yanık üzeri temiz bezle örtülür, yanık üzerine hiçbir 
madde sürülmez.
w Hasta/yaralı battaniye ile örtülür.
w Yanık geniş ve sağlık kurumu uzaksa, kusma yoksa 
bilinci açıksa hasta/yaralıya ağızdan sıvı verilerek sıvı 
kaybı engellenir.(1 lt. su + 1 çay kaşığı karbonat + 1 çay 
kaşığı tuz ) 
w Tıbbi yardım istenir( 112 )

 

2. Kimyasal Madde Yanıklarında neler yapılmalıdır?
w Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa süre-
de deriyle teması kesilmelidir.
w Giysiler çıkarılmalıdır. Bölge bol, tazyiksiz suyla , en 
az 20-25 dk. yumuşakça yıkanmalıdır. 
w Daha sonra hasta/yaralı battaniye vb. ile örtülmeli-
dir. Tıbbi yardım sağlanmalıdır. 
3. Elektrik Yanıklarında neler yapılımalıdır?
 w Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.
w Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı ke-
silmelidir. Akımı kesme imkânı yoksa yalıtkan bir mad-
deyle kişinin elektrikle teması kesilmelidir.
w Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilmeli-
dir. Hasta/yaralı kımıldatılmamalıdır.
w Hasar gören bölge örtülmelidir.
w Tıbbi yardım istenmelidir. 

Zehirlenmelerde  neler yapılır?
 Vücuda toksik maddenin girmesi sonucu nor-
mal fonksiyonların bozulması olarak adlandırılır.  Ze-
hirlenmeler 3 yola meydana gelir. 
 1. Sindirim yolu ile: Ev ya da tarımda ya da fabrikalarda 
kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk 
besinler, aşırı ilaç ya da alkol alınması..
      2. Solunum yolu ile: Karbonmonoksit gazı ( tüp, şof-
ben ya da soba zehirlenmeleri, klor, yapıştırıcı kimya-
sallar , boyalar...
 3. Deri yolu ile: İlaç enjeksiyonu, zehirli madde-
lerle temas, zehirli hayvan ısırması, ...
 Belirtileri aşağıdaki gibidir. 
      Sindirim Sistemi: Bulantı, karın ağrısı, kusma, ishal
      Sinir Sistemi: Rahatsızlık hissi, hareketlerde uyum-
suzluk, havale, bilinç kaybı.
      Solunum Sistemi: Nefes darlığı, morarma, solunum 
durması.
      Dolaşım Sistemi:Nabız bozukluğu, kalp durması

Sindirim Sistemi ile ilgili Zehirlenmelerde ilk yardım nasıl 
yapılır?
w Bilinç kontrolü yapılmalıdır.
w Sadece ağız zehirli maddeyle temas etmişse su ile 
çalkalanmalıdır.
w El ile temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır.
w Yaşam bulguları değerlendirilir.
w Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir.
w Özellikle yakıcı maddenin alındığı durumlarda hasta 
asla kusturulmaz!
w Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
w Üstü örtülür.
w 112 aranılır.
w Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. ( Zehirli 
maddenin türü, ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu, hasta-
nın bulunduğu saat, evde ne tür ilaçlar var.

 Solunum yolu zehirlenmelerde ilk yardım nasıl yapılır?
w Olay yeri güvenliği sağlanır (Cam, kapı vb. açılarak 
ortam havalandırılır.  Hasta temiz havaya çıkarılır).
w Yaşamsal belirtiler değerlendirilir
w Rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyonda 
tutulur.
w Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir. 112 aranır.

Deri yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl yapılır?
w Olay yeri güvenliği sağlanır.
w Yaşam bulguları değerlendirilir.
w Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir.
w Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
w 15 - 20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır.
w  112 aranır.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu

iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi
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teknik

HavuZ tesİsatı, 
arıtma tesİsatı 
müHendİs 
yetkİlendİrme 
kursları
HAVUZ TESİSATI  MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

Mekanik tesisat konularından Havuz Tesi-
satı hizmetlerinin üretilmesinde ve denet-
lenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi 

birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve 
belgelendirilmelerini  amacıyla düzenlenen eğitim 
programında;
  MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, 
Mühendislik Etiği
  Genel Bilgiler,
  Havuzlarda Tasarım, Planlama Yapım,
  Su Hazırlama Tekniği,
  Kullanıcı İlişkileri ve Sorumluluklar,
  Malzeme ve Ekipman
 konuları ele alınmaktadır.

 Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı 
kurslarını başarıyla tamamlamış olan  mekanik tesisat 
uzman mühendis yetki belgesine sahip makina mü-
hendislerinin katılabileceği 
3 gün 18 saat süren eğitimin 
sonunda yapılanyazılı sınavda 
başarılı olan üyelerimizin me-
kanik tesisat uzman mühendis 
yetki belgesine “Havuz  Tesi-
satı” uzmanlığı eklenmektedir.

 ARITMA TESİSATI  
 MÜHENDİS
 YETKİLENDİRME 
 KURSU
 Mekanik tesisat ko-
nularından Arıtma Tesisatı 
hizmetlerinin üretilmesinde 
ve denetlenmesinde görev 
alacak üyelerimizin bilgi bi-
rikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve belge-
lendirilmelerini  amacıyla dü-
zenlenen eğitim programında;
 MMO Ana Yönetme-
lik ve Yönetmelikleri, Mühen-
dislik Etiği,

 Atıksu Tanıtımı ve Atıksu Kaynakları,
 Atıksuların Özellikleri,
 Atıksu Arıtma Yöntemleri ve Sistem Seçimleri,
 Uygulama Projesi Tasarımı

konuları ele alınmaktadır.

3 gün 18 saat süren eğitimin sonunda yapılan yazılı sı-
navda başarılı olan üyelerimize “Arıtma  Tesisatı  Mü-
hendis Yetki  Belgesi” verilmektedir.   

K.Levent GÜLER
Makina Mühendisi

MMO Eskişehir Şube Müdürü
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HaVaCılık

F135 MOTORLARI NİHAİ MONTAJ HATTI 
KURULUMU VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BÖLGESİ 

MOTOR BAKIM ONARIM VE YENİLEŞTİRME 
MERKEZİ OLARAK SEÇİLMESİ

Özet- 1980 li yıllarda F-16 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterine girmesiyle başlayan süreç uçak sis-
temlerine ilave olarak, yurt içinde belli ölçüde motor montaj, 
parça üretimi ve depo seviyesi bakım alt yapısı kazanımını da 
beraberinde getirmiştir. 

Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eski-
yen F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alarak ana muha-
rip gücünü oluşturması hedeflenen Müşterek Taarruz 

Uçağı (JSF-Joint Strike Fighter, F-35) Projesi çalışmalarına 
Konsept Gösterim Fazından (CDP-Consept Demonstrati-
on Phase) itibaren katılım sağlamış, 2002 yılından itibaren 
Sistem Geliştirme ve Gösterim Fazına (SDD- System Deve-
lopment and Demonstration Phase) iştirak ederek projenin 
ortak ülkeleri arasındaki yerini almış, 2007 yılında katılım 
sağladığı Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme Fazında 
(PSFD-Production, Sustainment and Follow-on Develop-
ment Phase) ise 2015 yılı itibariyle 6 uçak sipariş etmiş du-
rumdadır.
 JSF (F-35) Projesinin en önemli hedeflerinden biri 
de yerli sanayi katılımının artırılmasıdır. Sanayi katılımının 
artırılması sadece üretim fazına yönelik bir hedef olmanın 
ötesinde uçakların idame işletme evresini de kapsamaktadır. 
Uçak sistemlerine ait var olan yetenekler ve bu yeteneklerin 
kullanılması ayrı olarak değerlendirilecek olursa, motora yö-
nelik olarak yıllar içerisinde elde edilen bilgi, birikim ve alt 
yapının, sahip olunması hedeflenen yetenekler ile geliştirile-
rek öncelikli olarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verilmesi hedeflen-
miştir. Bu makalede F-35 uçaklarına güç veren F135 mo-
torları için Türkiye’de kurulacak nihai montaj hattı ve depo 
seviyesi bakım yetenekleri ile söz konusu kabiliyetlerin Kü-
resel Lojistik Sistemi altında kullanılması konusu ele alına-
caktır.
Anahtar Kelimeler: Nihai Montaj Hattı, Bakım, Onarım, Yenileştirme, 
F-35, F135, FACO, JPO, JSF, MRO&U, Pratt&Whitney, P&W, SSM
 1. GİRİŞ 
 Tüm zamanların en büyük savunma sanayii proje-
si olarak kabul edilen JSF (F-35) Projesi Amerika Birleşik 
Devletleri’nin önderliğini yaptığı Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu Avustralya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İtal-
ya, Kanada ve Norveç’in ortak ülke olarak katılım sağladıkla-
rı bir konsorsiyum projesidir. Bu projeye katılım ile ülkemiz 
ilk defa bir muharip uçak platformu için “satın alan” ülke ko-
numundan “ortak ülke” konumuna geçmiştir.
 F-35 Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin operas-
yonel ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, Türk Savunma 
Sanayii firmalarına da yeni iş fırsatları yaratmıştır. F-35 
Projesi’nde iş paylaşımı, offset yaklaşımı ile ilerlemediği için 
alınacak işin bir alt ya da üst sınırı bulunmamaktadır. Bu se-
beple proje kapsamında alınacak işin teknolojik içeriğinin ve 

finansal değerinin en üst seviyeye taşınması projeden elde 
edilecek fayda ve tedarik maliyeti sebebiyle yurt dışına giden 
paranın geri dönüşü için kritik önem taşımaktadır. 2015 yılı 
itibarı ile üretim fazına yönelik iş paylaşımı büyük oranda 
gerçekleşmiş ve tüm üye ülkeler idame işletme aşamasına 
yönelik iş paylarını artırma amacıyla faaliyetlerini sürdür-
mektedirler. 
 F-35 Projesi, Küresel Lojistik Destek sistemi altın-
da performansa dayalı lojistik anlayışını benimsemiştir. Pro-
jenin lojistik kurgusu gereği sahip olunan yeteneklerin en iyi 
değeri taşıması halinde diğer F-35 kullanıcılarına da hizmet 
vermesi mümkündür. İdame işletme hizmetinin en iyi değeri 
sağlayan merkezden alınmaması hakkı tüm katılımcı ülke-
lerde bulunmakla birlikte “pay to be different” (farklılaşma 
maliyeti) adı verilen maliyetlerin karşılanması gerekecektir. 
Sahip olunan yeteneklerin küresel sistemin bir parçası olun-
ması halinde elde edilecek iş hacminin daha yüksek olacağı 
aşikârdır.
 Bir hava platformunun idame işletme maliyetle-
rini oluşturan en önemli bileşenlerinden biri motor sistemi 
olarak değerlendirilmektedir. Geçmişteki gerçekleşmelere 
bakıldığında bir motorun ömür devri boyunca oluşturduğu 
idame işletme maliyeti motorun tedarik maliyetinin yaklaşık 
üç katı kadardır. Bir başka deyişle bir motor tedariki ile bir-
likte tedarik maliyetinin 4 katı kadar maliyet oluşmaktadır.
Uçak motoru kullanıcı kuvvetler için operasyonel kritiklik 
bakımından da diğer uçak sistemlerine göre önde yer al-
maktadır. Bu sebeple muharip gücü oluşturan tüm kullanıcı 
kuvvetler motora ilişkin bakım onarım ve yenileştirme yete-
neklerini mümkün olduğunca kendi organik bünyelerinde 
tutmaya gayret etmekte ancak sahip olunan yeteneklerin 
motor üreticisi firmalar ile yapılan anlaşmalar üzerinden 
daha etkin ve başka kullanıcılara da hizmet verecek şekilde 
ticarileştirilmesini hedeflemektedirler.
 F135 motorlarının Motor Bakım Onarım ve Yeni-
leştirme Merkezi (MRO&U-Maintenance Repair Overhaul 
& Upgrade) yeteneğinin kazanılması hususu kritik kabiliyet 
olarak değerlendirilmiş ve Eskişehir’de yer alan 1. Hava İk-
mal Bakım Merkezi Komutanlığı tesislerinde organik bün-
yede kazanılması kararlaştırılmıştır. F135 motorunun nihai 
montaj yeteneğinin kazanılması ve MRO&U ile oluşturaca-
ğı etkileşim ile motor MRO&U alanında önde yer alınması 
stratejik olarak benimsenmiştir.
 F-35 uçaklarına güç veren ve Amerikan Pratt & 
Whitney firması tarafından tasarlanan ve üretilen F135 mo-
torlarına ait nihai montaj hattı kurulumu ve bakım onarım 
ve yenileştirme kabiliyeti kazanılması hususuna yönelik 
olarak alınan Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı gere-
ğince bahse konu yetenekler kazanılacaktır. 2014 yılı içeri-
sinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 11 Aralık 2014 

End. Yük. Müh. Osman SOYLU
Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, 6-7 06490 

Bahçelievler, Ankara / TÜRKİYE
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HaVaCılık
tarihinde Türkiye’nin F135 Motorlarının Avrupa bölgesi ağır 
bakım, onarım ve yenileştirme merkezi olarak seçildiği JSF 
Program Ofisi (JPO) tarafından ilan edilmiştir. Türkiye’deki 
merkezin TEI’nin ana yüklenici olduğu bir modelde Motor 
Nihai Montaj Hattını da içerecek şekilde 1’inci Hava İkmal 
Bakım Merkezi bünyesinde kurulması çalışmaları devam et-
mektedir.
 2. MOTOR NİHAİ MONTAJ ve TEST HATTI 
 (FACO – Final Assembly and Check Out)
 1900’lerin başından bu yana değişik çapta dene-
meler ile gelişmeye çalışan Türk Havacılık Sanayisi 1980’li 
yılların ikinci yarısında TEI’nin (TUSAŞ Motor Sanayii) 
kurulması ile motor alanında farklı bir ivme yakalamıştır. 
10 Haziran 1987 yılında resmi açılışı yapılan ve bugünler-
de 30. Yılını kutlayan TEI, faaliyetlerine 1985 yılında F110 
motoruna ait 12 adet parçanın üretimiyle başlamış ve bugün 
SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı)’nin çizdiği motor yol 
haritası paralelinde kendi özgün sistemlerimiz için motor 
tasarlayan bir firma olma yolunda ilerlemektedir. Yıllar içe-
risinde savunma sanayii alanındaki farklı projeler ve özellik-
le F-35 projesi kapsamında SSM desteğiyle Alp Havacılık, 
Kale Havacılık gibi firmalarda da motor üretim alt yapısı 
oluşmuş, Pratt & Whitney ve Kale firmaları arasında Kale 
Pratt&Whitney Motor Sanayii A.Ş firması İzmir’de kurul-
muştur. 
 Yukarıda bahsi geçen tüm firmalar F-35 projesi 
kapsamında F135 motoruna ait değişik sayıda ve farklı tek-
nolojilerde parçalar üretiyor olmakla birlikte, F-16 motor-
larına güç veren General Electric’e ait F110-GE-100 ve 129 
motorları ile kazanılan motor nihai montaj ve test bilgi biri-
kimi ve kabiliyetinin F135 motorları için de devam ettirilme-
si kararlılığı gösterilmiştir. 2006 yılında F135 motorları için 
nihai montaj hattı kurulumu ve bakım, onarım ve yenileştir-
me kabiliyeti kazanılmasına yönelik olarak Savunma Sanayii 
İcra Komitesi kararı alınmıştır. Söz konusu karar Türkiye 
tarafından tedarik edilecek F135 motorlarının Türkiye’de 
üretilmesi ve yine Türk Hava Kuvvetleri için tedarik edilecek 
F135 motorlarının bakım onarımının Türkiye’de yerli sanayi 
tarafından yapılmasını direktif olarak vermektedir.
 2.1 Askeri Motor Nihai Montaj 
 ve Test Hattı Tecrübesi
 Türkiye’de motor nihai montajı ve test işlemleri 
konusunda faaliyet gösteren tek sanayi firması Eskişehir’de 
yer alan TEI’dir. F-16 uçaklarına ait motorlar TEI tarafından 
parça seviyesinden nihai montajı tamamlanıp test işlemleri 
sonrasında sadece Türk Hava Kuvvetlerine değil, Libya ve 
Umman Hava Kuvvetlerine de teslim edilmek üzere üre-
tilmiştir. TEI Öncel I (PO-I) ve Öncel II (PO-II) projele-
ri kapsamında 271 adet motorun montaj ve test işlemlerini 
tamamlamış, Öncel IV (PO-IV) projesi kapsamında Türk 
Hava Kuvvetleri için 42 adet F110-GE-129B motoru ve Um-
man Hava Kuvvetleri için 10 adet F110-GE-129D tipi motor 
üretimi yine TEI tarafından gerçekleştirilmiştir.
 2.2 F135 Nihai Montaj ve Test Hattı
 F135 Nihai Montaj Hattı’nın TEI Ana yükleni-
ciliğinde 1. HİBM Komutanlığı tesislerinde ve MRO&U 
tesisi ile aynı çatı altında kurulması ve işletilmesi planlan-
maktadır. Kurulacak tesis Pratt&Whitney’in East Hartford 
Middletown’da yer alan nihai montaj hattı ile aynı nitelikte 
olacaktır. Motor montajı için temin edilecek parçaların içe-
risinde Alp Havacılık tarafından üretilen Rear Hub, Fan ve 
Kompressör Bliskleri (IBR) ile Kale Pratt&Whitney Motor 
Sanayi A.Ş tarafından üretilen değişik içerikte motor parça-
ları da olacaktır. 

F135 nihai montaj hattı mevcut bakım yaklaşımı gereği 
MRO&U hattı ile büyük oranda benzerlik göstermekte-
dir. Bu sebeple nihai montaj hattı ile elde edilen deneyim 
MRO&U hattı operasyonları için öğrenme eğrisinin daha 
hızlı geçilmesini sağlamanın yanı sıra, nihai montaj işlem-
lerinin son bulması sonrası hatta bulunan ekipmanların 
MRO&U hattına transferi ile ilave kapasite oluşması da sağ-
lanacaktır. 
 3. MOTOR BAKIM, ONARIM 
 ve YENİLEŞTİRME (MRO&U)
 3.1 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi 
 (1.HİBM) Askeri Motor MRO&U Tecrübesi 
 Hava Lojistik Komutanlığına bağlı olarak görev ya-
pan 1’inci HİBM K.lığı 1926 yılında kurulmuş, 1967 yılında 
motor ağır bakım faaliyetlerine başlamıştır.      F-84 uçakla-
rına ait J65 motorları ile başlayan söz konusu süreç, J57 (F-
100), J79 (F-104/F-4), J85 (F-5/T-38), T56 (C-130), Tyne 
22 (C-160) ve CT7/T700 (CN-235/UH-60) motorlarıyla 
devam etmiştir. 1997 yılında F110 (F-16) motorlarının planlı 
ağır bakımlarını kapsayan Yapısal Bütünlük Programı (EN-
SIP-Engine Structural Integrity Program) kabiliyetinin ka-
zanılması önemli bir kilometre taşı olmuş ve askeri turbofan 
motorlarını revizyonlarına yönelik 1’inci HİBM K.lığında 
önemli bir bilgi birikimi ve uzmanlık oluşmasını sağlamıştır.
 3.2  F135 Bölgesel Motor MRO&U Merkezleri
 F-35 küresel lojistik destek sistemi F135 moto-
runu da içerecek şekilde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya/
Pasifik olmak üzere üç ana idame bölgesinden oluşmak-
tadır. ABD motorlarına hizmet etmek üzere ilk iki bakım 
merkezi Oklahoma Hava Lojistik Kompleksinde ve North 
Carolina Cherry Point’de konumlanmıştır. Geriye kalan iki 
bölgedeki tahsisler ise JSF Program Ofisi (JPO) tarafından 
2014 yılında yürütülen bir değerlendirme süreci sonucunda 
tecrübe, mevcut alt yapı, bakım kalitesi, genişleme potansi-
yeli, personel yapısı, coğrafik konum ile maliyet hususları 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre, Türkiye Norveç 
ve Hollanda’nın önünde, 2018 yılında faaliyete geçmek üze-
re Avrupa’daki ilk motor bakım-onarım tesisi olmaya hak 
kazanmış ve önemli bir avantaj yakalamıştır. Avrupa bölgesi 
için, Norveç ve Hollanda’nın 2021 yılında diğer motor mer-
kezlerini kurmaları öngörülmektedir. Diğer yandan Güney 
Asya Pasifik bölgesinde Türkiye ile aynı dönemde Avustral-
ya motor bakım merkezinin devreye girmesi, yaklaşık beş yıl 
sonra ise Kuzey Asya Pasifik bölgesine hizmet vermek üzere 
Japonya’daki tesisin aktivasyonunun tamamlanması plan-
lanmaktadır.
 3.3.  İlk Olmak Neden Önemli?
 Harekât isterleri arttıkça, savaş uçaklarından bek-
lenen kabiliyetler de artmaktadır. Söz konusu kabiliyet artı-
şını sağlamanın ana unsurlarından biri de itki artışıdır. İtki 
artışı ile beraber karmaşıklık artmakta, üretim toleransları 
ise küçülmektedir. Bu da zaten hassas bir süreç olan motor 
bakımını daha hassas ve dikkat isteyen bir işlem haline ge-
tirmekte ve öğrenme eğrisi kritik önem kazanmaktadır. F-35 
küresel destek sistemi performans bazlı çalışan bir sistem ol-
duğundan her bakım faaliyetinin zamanında tamamlanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde operasyonel hazır bulunma 
oranlarının düşmemesi için daha fazla yedek malzeme tu-
tulması gerekmekte bu da her kullanıcı için daha fazla idame 
maliyetine sebep olmaktadır. Türkiye ilk sırada seçilerek öğ-
renme eğrisine başlayan bölgesinde ilk ülke olacaktır, ayrıca, 
Avrupa’da üç ayrı merkez planlanması rekabetin yüksek ola-
cağının sinyallerini de vermektedir. Bu ortamda 2018-2021 
arasındaki dönemde Türkiye’nin, gerek 30 yılı aşkın motor 
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 bakım/montaj ve test tecrübesi gerekse F135 küresel destek 
sistemindeki üç yıllık öğrenme eğrisinin verdiği avantaj ile 
birleştirerek zaman-kalite-fiyat açısından rakipleri arasında 
erişilmesi zor bir konuma yerleşmesi hedeflenmektedir. 

 3.4 F135 Motoru Bakım Konsepti 
 ve Motor Sayıları
 F135 motoru başından itibaren modüler bir yapıda 
tasarlanmıştır. Fan, Güç, Dişli Kutusu, Augmentor ve Eksoz 
Nozülü olmak üzere beş ana modülden oluşan motorun tüm 
modülleri, hat seviyesinde herhangi bir bremze gerektirme-
den değiştirilmesi esası üzerine geliştirilmiştir. Duruma bağ-
lı bakım felsefesi ile idame edilen motorun plansız arızaları 
haricinde, her 4000 saatte bir soğuk kısım (fan, yüksek ba-
sınç kompresörü), her 2000 saatte ise sıcak kısımları (yan-
ma odası, yüksek/düşük basınç türbinleri, augmentor, eksoz 
nozül) ağır bakıma girecektir. Bu nedenle bölgesel bakım 
merkezlerinin yabancı madde hasarı gibi motorun tamamı-
nı etkileyen bir durum olmadıkça daha çok modül (güç ve 
fan) bazlı çalışması öngörülmektedir. Test edilmesi gereken 
modüller bakımları yapıldıktan sonra merkezde faal olarak 
bekletilen diğer modüller ile birleştirilerek motor haline 
getirilecek ve bremzede faaliyet testleri yapılacaktır. Bakım 
sonrası faaliyeti sağlanan modül/motorlar ilgili birliğe dağı-
tımı yapılmak üzere bölgesel malzeme depolarına iade edile-
cektir.
 Hâlihazırda motor parça tamir geliştirme faali-
yetleri devam ettiğinden ilk başta parça bazında değişim ile 
tamir (repair by replace) yapılması, tamir metotları onay-
landıkça parça bazında tamir faaliyetlerine de başlanması 
öngörülmektedir. Bu açıdan da muhtemel olarak izin verilen 
ilk parça seviyesi tamirlerin de Türkiye tarafından yapılması 
beklenmektedir.
 3.5 Motor ve Uçak Sayıları
 Mevcut ülkelerin uçak tedarikleri göz önüne alın-
dığında Avrupa’da yedek motorlarla birlikte 500’ün üzerin-
de bir motor sayısının oluşması beklenmektedir. ABD’nin 
Avrupa’da konuşlandıracağı F-35 filoları ve JSF programına 
ileride diğer Avrupa ülkelerinden de katılım olması duru-
munda bu sayının daha da artacağı öngörülmektedir. 
Motor bakım, test iş yükünün uçak tedarikleri ve uçuşlara 
paralel bir biçimde yıllara sari olarak artması, 2030-2040 
yılları arasında azami değerlerine ulaşması beklenmektedir. 
Mevcut durumda, küresel olarak 2443 adedi ABD tarafın-
dan olmak üzere, sadece program ortağı ülkelerin alımla-
rı toplamda 3055 adet F-35 uçağının tedarik edilmesi ve 
2070’lere kadar serviste kalması öngörülmektedir.
 3.6 FACO ve MRO&U Hattı İşletim Modeli
 JSF Projesi lojistik yapısı gereği, bir ülkenin sahip 
olduğu yetenekler, küresel lojistik sistemi altında değerlen-
dirilmektedir. Bu yetenekler en iyi değeri sağlaması halinde 
ise diğer F-35 kullanıcılarına da hizmet vermek üzere kul-
lanılabilmektedir. Askeri tesislerde yer alan organik kabili-
yetlerin ticari anlamda daha etkin kullanılabilmesi amacıyla 
ana yüklenicilik kavramı kapsamında kamu (organik tamir 
merkezi)-sanayi işbirliği modeli ortaya çıkmıştır. Organik 
tamir merkezlerinin mevcut personel, tesis, altyapı ve teç-
hizat yatırımları ile sanayinin profesyonel, verimli yönetim/
iş yapma metotlarının birleştirilmesine dayalı bu model sa-
yesinde; organik merkezler lojistik destek tepki sürelerini 
kısaltmakta, daha güvenilir ürün desteği sağlayabilmekte, 
tesis/teçhizatın kullanım oranlarını artırmakta, iş hacminde 
sürekliliği sağlamakta ve maliyetlerini düşürmektedir. Öte 
yandan sanayide, müşteri ile birlikte çalışarak uzun vadeli 

sözleşmeleri/nakit akışını garanti altına almakta, mükerrer 
yatırım harcaması yapmayarak tasarruf sağlamaktadır. 
Planlanan modelde ana yüklenici; motor/modül bakım, 
onarım ve yenileme faaliyetlerinin aktif olarak ifa edil-
mesinden ziyade, HİBM personeli tarafından yapılan işin 
Pratt&Whitney firmasına verilecek kalite, zaman, maliyet 
etkinlik taahhütlerini karşılayacak şekilde yürütülmesinin 
sağlanması (yönetim) ile yükümlüdür. 

 
Şekil1. FACO ve MRO&U İş akışı
 Yönetim sorumluluğunun karşılanmasında ilgili 
alanlarda kabiliyet ve tecrübeye sahip olma ana yüklenici 
için birincil önceliktir. Bunun yanında tali unsurlar olarak, 
ana çalışma ortamı olan HİBM K.lığı ile daha önce çalışmış 
olmanın ve ana yüklenici tesislerinin HİBM’e yakın olma-
sının muhtemel sorunlara yönelik önlem alınmasında ve 
HİBM süreçlerinin aksadığı durumlarda uzman işçilik, test 
(bremze), teçhizat, sarf malzeme desteğinin sağlanmasında 
fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.
 Yönetim sorumluluğu dışında, ana yüklenicinin bü-
yüme potansiyeline katkı sağlayabilmesinin ve uzun vadede 
Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan diğer motor sistemlerine 
de JSF modelinde hizmet verebilmesinin de stratejik unsur-
lar olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
TEI ve 1.HİBM K.lığı arasında NATO AWACS uçaklarına 
ait TF33 motorlarının MRO&U hizmeti kapsamında yürü-
yen işbirliği F135 ile farklı bir boyuta taşınacaktır. Çok daha 
kapsamlı ve uzun soluklu bir süreç olması sebebiyle TEI-1.
HİBM K.lığı arasındaki işbirliğinin çerçevesi ve detayları 
hâlihazırda olgunlaştırılmaktadır.
 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 Kendi motorlarının nihai montaj ve test faaliyet-
lerinin yanı sıra 2018-2070 arasında Avrupa Bölgesi Motor 
Bakım, Onarım ve Yenileştirme Merkezi olarak görev ya-
pacak Türkiye’nin, 30 yılı aşan motor montaj, test ve bakım 
tecrübesi, kurulması planlanan FACO ve MRO&U hattının 
aynı çatı altında olmasının sağlayacağı etkileşim ile Avrupa 
da ilk kurulacak merkez olması nedeniyle elde edeceği öğ-
renme etkisi ve düşük işçilik maliyetleri ile yüksek rekabet 
gücüne sahip olacağı öngörülmektedir. Söz konusu rekabet 
gücü ile F135 pazarında önemli bir oyuncu haline gelinmesi, 
kamu-sanayii işbirliğinde örnek bir model kurulması ve ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 Kaynak: VIII Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği  Ku-
rultayı Bildiriler Kitabı.

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 

Eskişehir Şubesi 
Havacılık Faaliyetleri Komisyonu 
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kaDın kOmiSYOnU’nDan

ÇALIŞAN KADIN 
VE ANNE OLMAK
Bir kadın için dünyanın en güzel 
duygusudur anne olmak, o 
mutluluğu tatmak... 

Geçmişte anneler için evde oturmak ve mutlu 
güçlü bir çocuk yetiştirmek için çabalamak 
daha kolaydı. Günümüzde evin gelirini sadece 

babanın karşılaması maddi olarak çocuklara ve aile 
geçimine yeterli gelmemektedir. Ayrıca kadınlarda 
okuma yazma oranının artması ve kadının çalışma 
hayatındaki önemli rolü nedeniyle; kadınlar anne ol-
manın yanında, çalışan kadın, ev hanımlığı gibi rolle-
ri birikte yürütmektedir. Hiç şüphesiz okur yazar ve 
çalışan bir annenin yetiştireceği çocuklar da ileride 
daha özgüvenli ve sağlıklı bireyler 
olacaktır.
 Hamilelik döneminde çalı-
şan anne adayları için, doğum son-
rası işe dönmek duygusal karmaşa 
yaratabilmektedir. Ancak çalışan 
kadınları duygusal açıdan zorlayan 
annelik rolünün üstesinden gelmek 
ve iş hayatına rahatça devam edebil-
mek mümkündür. 
 Çalışan annenin kendine 
ve bebeğine kaliteli zaman ayırma-
sı oldukça önemlidir. Bütün hafta 
bebeğin yanında olup ilgisiz olmak-
tansa, hafta sonu birlikte geçirilen 
1-2 saati iyi değerlendirmek daha 
doğrudur. Bu süre içerisinde çeşitli 
aktivitelere katılmak, etkinlikleri 
değerlendirmek anne ve bebeğinin 
kıymetli ve dolu dolu bir zaman ge-
çirmelerini sağlayabilir. Birlikte geçirilen bu kaliteli 
paylaşım saatleri sayesinde, çocuğun yanında oluna-
mayan zamanlar telafi edilebilir ve annenin suçluluk 
duygusu en aza indirilebilir.
 
 Sonun başlangıcı değil

 Bebek sahibi olmak, bir kadının kariyerinde 
sonun başlangıcı değildir. Günümüzde iş hayatında 
aktif olarak yer alan kadınlar aynı zamanda annelik 
görevlerini başarıyla yapabilmektedir. Çalışan bir 
anne, hem işini hem de bebeğinin bakımını bir ara-
da yürütebilir. Tek yapılması gereken, önceden plan 
yapmak ve çalışan bir anne olmanın getirdiği zorluk-
lara hazırlıklı olmaktır.
 Anneler aslında çocuklarıyla yalnız başına 
oturup rahatlayıp çocuklarıyla zaman geçirmeyi dü-

şünürken, çamaşır bulaşık ve ev temizliği gibi işler 
bunun sürekli ama sürekli bir şekilde ertelenmesini 
beraberinde getirmektedir. Sonuçta çalışan anne-
lerin büyük bir çoğunluğu çocuklarına ayıracak za-
manlarının olmadığından şikayet etmektedir.
 
Günümüzde artık kadınlar da, erkekler kadar iş ha-
yatında aktif rol almaktadır. Bu role ev kadınlığı, eş 
olma ve annelik de eklenince birtakım sorunlar yaşa-
nabilmektedir. Bu roller arasında sıkışıp kalan kadın, 

genellikle hangi göre-
vine öncelik vermesi 
gerektiği konusunda 
endişeye kapılmakta 
ve bu nedenle de tüm 
rolleri en iyi şekilde ve 
eski haliyle yürütmeye 
çabalarken yıprana-
bilmektedir. Kadınları 
özellikle duygusal açı-
dan zorlayan en önemli 
etken ise annelik rolü-
dür.
 Çalışan annelerin 
zaman artırımı için 
buldukları temizlikçi, 
yardımcı gibi yollar 
tüm gün çalışmış ve 
yorulmuş bir annenin 
çocuğuna kısıtlı da olsa 

bir zaman yaratmasını büyük oranda sağlamakla bir-
likte, pek çok çalışan anne bu tip yardımları daha faz-
la çalışmak ve kendine zaman ayırmak adına kullan-
maktadır. Kadın, çalışma zamanları dışında öncelikle 
kendisine, çocuğuna ve çevresine zaman ayırabili-
yorsa çalışan bir anne olarak tanımlanabilmektedir.
 Ülkemizde ne yazık ki birçok kadın sosyal, 
mesleki, maddi veya çeşitli baskılar nedeniyle bebeği 
doğduktan sonra çalışmak zorundadır. Böyle bir du-
rumda seçim yapma olasılığı olan kadınlar ise, karar 
verme aşamasında büyük sıkıntı çeker ve ikileme dü-
şerler. Çevresinde bazı insanlar annenin hem çalışıp 
hem çocuğuna gerekli bakım ve yaşam koşullarını 
sağlayabileceğini savunurken, bazıları ise ebeveyn-
leri çalışan çocukların bu durumdan etkilenip zarar 
göreceğini savunur. 
 Annenin çalışması bebeğe ve aile yaşantısına
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net olarak bir sorun oluşturmuyorsa annenin kesinlik-
le tekrar çalışmaya başlaması gerekir. 

 Fazla sorulumluluk alma

 Genellikle çalışan annelerde görülen en 
önemli sorunların başında; fazla sorumluluk alma,  
yorgun düşme ve suçluluk duygusu gelir. Annenin bu 
sıkıntıları en aza indirebilmesi için eşinden, yakınla-
rından ve iş arkadaşlarından yardım almasında yarar 
vardır. Eğer kadının zamanı ve enerjisi azalırsa; hiçbir 
duruma yetememe, paniğe kapılma ve suçluluk duygu-
sunda artışlar yaşayabilir. Bu sebeple mükemmel bir 
anne olmaya çalışılmamalı, mevcut şartlar değerlen-
dirilerek duruma göre planlama yapılmalıdır. Çalışan 
anne olmak kolay değildir. Müthiş bir denge gerekti-
rir. Aklı, kalbi, vicdanı, mantığı ve duyguları mutlak 
bir denge ve barış içerisinde faaliyetlerini sürdürür-
ler. Sabahlarını en sevdikleri, en çok değer verdikleri 
yavrularını bir kaç yıl önceye kadar hiç tanımadıkları 
kişiye bırakıp işe gider onlar. Gün boyu çalışır, didinir 
dururlar. Bir yandan da biricik yavruları vardır hem 
akıllarında ve hem de kalplerinde. Vicdan azabı çekme 
lüksleri bile yoktur zira işlerini en iyi şekilde yapmak 
için dikkatlerini işlerine azami derecede vermeleri ge-
rekmektedir.
 Akşam eşleri ilgi bekler, yemek bekler, yemek 
sonrası kahve yapmalarını bekler... Etraf temiz ve top-
lu olmalıdır zaten böyle öğretmiştir annelerimiz. Hata 
yapmaya da hakları yoktur ne evde ne de iş yerlerin-
de... Miras kalan genetik kodlar sayesinde kendileri 
dahil herkes onlardan görevlerini hatasız bir şekilde 
yapmalarını bekler. Bölünmüş hayatlar yaşarlar. Bir 
tarafta onlara muhtaç küçük çocukları ve sürekli ilgi 
bekleyen ve hiç büyümeyen eşleri ile ev hayatları, di-
ğer tarafta en az eşi kadar çalışmak zorunda kaldığı iş 
dünyaları. Hem anneliği, hem eşliği ve hem de iş ka-
dını rolünü öyle bir içselleştirmiştir ki, unut-
muştur bir hobi ile uğraşmayı, kitap okumayı, 
bir resim sergisine gidip yalnızca kendisine 
zaman ayırabilmeyi...
 
 Bilim annelere çalışın diyor

 Aynı anda birçok şeyi düşünüp, bir-
çok stratejiler kurup, birçok şey için dertlenip 
dururlar. Kariyer önemlidir. Geri plana atıl-
mış olsalar da kişisel hedefler vardır. Günlük 
hayatın stresi, geçim zorlukları, ev yönetimi, 
sorumluluklar, görevler, mecburiyetler ve 
daha niceleri... Ama belki de en zor olanı her 
gün bırakılıp gidilen çocukların ardından çe-
kilen vicdan azabıdır. Annelerin çalışmasının 
çocukları sanıldığı kadar olumsuz etkileme-
diği yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde 
bugün çok rahat söylenebilmektedir. Bilim 
açıkça annelere çalışın demektedir. Anne ça-
lışmasının çocuklara ne sosyal ne de duygusal 

olarak bir zararı yoktur. Hatta çalışan anneye sahip 
çocukların gerek okulda ve gerekse sosyal alanlarda 
daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Çünkü ev ha-
nımı anneler, çocuk üzerinde daha çok otorite kurma-
ya çalışmakta, çalışan anneler ise çocuklarını bağımsız 
olmaya daha fazla teşvik etmektedir. 
 Kadınların sezgileri kuvvetlidir. Annelerin 
sezgileri ise çok daha kuvvetlidir. Dengeyi sağlamak, 
mutlu ve huzurlu olmak, çocuk da kariyer de yapmak 
biz kadınların elindedir.
 Önceliklerinizi belirleyin ve kendinizi 
buna göre planlayın. 
 Başkalarının sorumluluklarını üstlenme-
yin, izin verin onlar kendi sorumluluklarını yerine ge-
tirsin. 
 Başkalarının gözüne girmek ve aferin al-
mak için kendinizi sıkıntıya sokmaktan vazgeçin. 
 Gerektiğinde kendinize, eşinize, anne ve 
babanıza “hayır deyin. 
 En yakınlarınız ve sevdikleriniz dahi olsa 
başkalarının sizin yaşamınıza evinize ve yaptıklarınıza 
karışmasına izin vermeyin. 
 Yanlışlarınızı ve başarısızlıklarınızı kabul 
edin ve bunlardan ders çıkarın. 
 Umutsuzluğa kapıldığınızda yaşamınız-
daki olumlu yönleri sıralayın. 
 Gerek çevrenizden gerekse uzmanlardan 
yardım istemekten çekinmeyin.
 Herşeyden önemlisi kendinizi ve hayatınızı 
sevin...
 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi 
Kadın Komisyonu

kaDın kOmiSYOnU’nDan
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mmO Öğrencİ üye 
kurultayı’nın 
10’uncusunu 

gerÇekleştİrdİk
10. MMO Öğrenci Üye Kurultayı’nda ülkenin 
dört bir yanından gelen MMO üyesi öğrenciler 
“Gelecek Bizim” başlığı adı altında, “Eğitim ve 

Örgütlenme” konuları üzerine konuşuldu. 

TM M O B 
Te o m a n 
Ö z t ü r k 

Öğrenci Evi’nde 
11 Mart 2017 
tarihinde, ger-
çekleştirilen 10. 

MMO Öğrenci Üye Kurultayı’nda ülkenin dört bir ya-
nından gelen MMO üyesi öğrenciler “Gelecek Bizim” 
başlığı adı altında, “Eğitim ve Örgütlenme” konuları 
üzerine konuşuldu. Alt ana başlıklar olarak “Nitelikli 
Eğitim”, “Üniversite Sorunları”, “Eğitimde Gericileş-
tirme Politikaları” “Eğitimde Cinsiyetçilik” ve “Örgüt-
lenme” başlıklarıın değerlendirildi.

 MMO Eskişehir Şubesi adına öğrenci üyele-
rimiz Cihan Demirtaş ve Fadime Gökkütük birer ko-
nuşma yaptı. "Eğitim" başlığı altında sunumunu ger-
çekleştiren Cihan Demirtaş daha ilkokul çağlarından 
itibaren fen bilimleri, matematik, okuduğunu anlama 
gibi kategorilerde yapılan araştırmalarda ülkemizin 

tüm dünya ülkeleri arasında son sıralarda yerini aldı-
ğını, gün geçtikçe bu sıranın daha da geriye gittiğinin 
vurgusunu yaptı. Eğitimde ilerici, bilimsel reformla-
rın yapılması gerektiğinin Finlandiya örneğini vererek 
açıkladı. Üniversitelerde sermayeleşmeyle ve bilinç-
sizce açılan yeni bölümlerle eğitimin niteliksiz bir hale 
dönüştürüldüğünü belirtti.

 Örgütlenme" başlığı altında konuşan arkada-
şımız Fadime Gökkütük ise ülkemizin geçtiği bu zor 
süreçte en çok kucaklaşmaya, birlik olmaya ihtiyacımız 
olduğunu, mühendislerin yaşadıkları topluma, gelece-
ğe yön verdiklerini ve geleceğin mühendisleri olarak 
öğrenci üyelerimizin ülkemize, üniversitemize, haya-
tımıza, geleceğimize sahip çıkması gerektiğini belirtti.  
"Nasıl bir gençlik hareketi oluşturulmalı?" sorusunun 
önemini ve geleceğe sahip çıkılmasının örgütlü bir mü-
cadele ile mümkün olabileceğinin vurgusunu yaptı.  
 
 500 öğrenci üyenin katıldığı kurultay toplu fo-
toğraf çekimi ile tamamlandı.
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13. ulusal tesİsat müHendİslİğİ 
kOngresİ gerÇekleştİrİldİ

Odamız adına MMO İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenen 13. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve Teskon+ Sodex-Fuarı, 19-
22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel merkeZ’Den HaBerler

Dört gün süren Kongre’nin ana teması “Tesisat 
Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” olarak 
belirlenirken, TESKON 2017 kapsamında ha-

kem incelemesinden geçirilen toplam 167 adet tam 
metin bildiri 5 paralel oturumda sunudu. Kongre kap-
samında Jeotermal Enerji Seminerinin yanı sıra çeşitli 
başlıklarda kurslar ve paneller düzenlenirken, Kongre 
ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı 
ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli fir-
maları bir araya getirdi.
 Kongre’ye, Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Neşet Aykanat, Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Esra Tu-
ran ve Şubemiz Serbest Müşavirlik Mühendislik 
Hizmetleri(SMM)Komisyonu üyeleri katıldı.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna 
duyurulmasına karar verildi. 

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
Sonuç Bildirisi

 1. Bütünleşik performans, tasarım perfor-
mansından işletme, ölçme ve denetim performansına 
kadar bütün tasarım yapım, devreye alma ve denetim 
süreçlerini kapsar. Bu nedenle mühendislik, mimarlık 
uygulamaları başta olmak üzere sürece doğrudan ya da 
dolaylı katılan bütün aşama ve sistemlerin performansı 
ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik olarak değerlendiril-
melidir. 

 2. Meslek Odalarımızın ve Sektör Dernekle-
rinin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin, başta 
TMMOB Yasası olmak üzere mesleğimizi yakından 
ilgilendiren İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve 
ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı 
üretim ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve dene-
timsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapı-
ların yapımını engellemekte; mesleğimize, meslektaş-
larımıza, sektörümüze zarar vermektedir. Yapı üretim 
ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir 
bakış açısıyla ele alınmalı, meslek odalarıyla işbirliği 
yapılarak yeniden düzenlenmelidir.  
 3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yo-
ğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve 
belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri 
Odası`nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler 
de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik ve 
uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. 
TAD (Test, Ayar ve Dengeleme) konusunda yapılan 
çalışmalar bu kapsamda ele alınmalı Oda-Sektör iliş-
kileri bu alanda devam etmelidir. Doğrulama ve Belge-
lendirme (commissioning) çalışmaları de aynı anlayış-
la ele alınmalıdır.
 4.   Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları. 
Mayıs 2017 itibariyle 10. yılını doldurmaktadır. Kanu-
na göre Türkiye’deki bütün binaların Mayıs 2017 itiba-
riyle Enerji Kimlik Belgesine sahip olması zorunluluğu 
2020 yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji Kimlik Belgesi 
çalışmalarında kullanılan BEP-TR yazılımları başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır. Bu konuda bir an önce meslek 



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 21

Genel merkeZ’Den HaBerler
odaları, sektör dernekleri ve üniversiteler ile birlikte 
yeni bir yazılım hazırlanarak/seçilerek en kısa sürede 
uygulamaya geçilmelidir.
 5. 2015 yılında gerçekleştirilen kongre so-
nuç bildirisinde önerilen Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Mekanik İşler Genel Teknik Şartnamesi kapsamı 
ve güncellemesi konusunda başlatılan çalışma çok 
önemli olup, mekanik tesisat tasarım kısmını da kap-
sayacak şekilde, sürdürülebilir ve kendini güncelleyen 
kapsamlı bir şartname hazırlığı sürdürülmelidir. Bu 
konuda sektör bileşenlerinin de katkılarını almak üze-
re çeşitli toplantılar yapılmalıdır.
 6. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın 
problemlerine ortak çözümler oluşturmak üzere Oda-
nın sekretaryalığında, Sektör Dernekleri, Sektör Yayın 
Kuruluşları, Sektörel Yayınlar Derneği ile birlikte or-
tak çalışma ilkeleri oluşturularak Sektör Yayın Takip 
Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
 7.   KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına katkı 
vermek üzere Oda ve Sektör Dernekleri ile birlikte 
AR-GE Takip ve Destek Birimi oluşturulmalıdır.
 8.  Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği” hem de “Kamu İhale Kanunu” 
kapsamında gerçekleştirilen kamu projelerinde büro 
tescil belgesi aranması yönünde bir zorunluluk mev-
cut değildir. Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak 
mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerin-
de büro tescil belgesi zorunluluğunun getirilmesi yö-
nünde çalışmalar yapılmalıdır.
 9.   Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeni-
den belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldı-
rılmalıdır. Bununla beraber Mühendislik Hizmetleri 
Şartnamesindeki hizmet bedeli hesabının; yapı yak-
laşık maliyeti üzerinden yapı sınıflarına uygun olarak 
hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin 
şartları çerçevesinde tekrar ele alınmalı ve teknoloji-
nin gelişmesiyle beraber makina mühendisliği hiz-
metlerindeki artış bu oranlar belirlenirken mutlaka 
göz önüne alınmalıdır. Ayrıca makina mühendisliği 
uzmanlık alanı içerisine giren bazı özel uzmanlık ta-
sarım hizmetlerinin bedelleri de yapı yaklaşık maliye-
tinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit edilerek toplam 
hizmet bedeline eklenmelidir. 
 10.  Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin 
yeterince kullanılmadığı çalışmalarla ortaya çıkan 
genel verilere dayanarak, jeotermal enerji gelişmeleri 
ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmeler, ülke-
mizdeki jeotermal enerji–çevre değerlendirmesinde 
yararsız bir kaotik atmosferin oluşmasına neden ol-
maktadır. Sorunların bütünleşik performans kavramı 
ve üniversite–endüstri işbirliği ile tanımlanması ve 
çözümlenmesi için, kamu kuruluşları ve jeotermal ya-
tırımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu alandaki 
çalışmaların koordine edilmesi için de ilgili bağımsız 
bir kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve acil 
bir gerekliliktir. 
 11. Jeotermal kaynaklardan üretilen elekt-
rik için devletin verdiği alım garantisi ve tarife 2020 

yılında sona ermektedir. Bu tarihten hemen önce ta-
mamlanacak santrallar tarife ve alım garantisinden 
10 yıl süre ile faydalanabileceklerdir Jeotermal kay-
naklardan elektrik üretimi bir taraftan yüksek bir ta-
rife ve alım garantisi ile teşvik edilirken, diğer yandan 
elektrik üretim lisanslarının da, saha kapasitesi dik-
kate alınmaksızın sınırsızca verilmesi, yatırımcıları 
saha potansiyeline dikkat etmeksizin, 2020 yılından 
önce ulaşabilecekleri en yüksek kapasiteyi bir an önce 
devreye almaya zorlamaktadır. Sonuçta, hem doğal 
kaynaklar, hem de finansal kaynaklar kötü yönetil-
mektedir. Gerçekleştirilen santrallarda üretilen güç 
ile kurulu güç arasındaki oran uygun bir seviyede de-
ğildir. Bu nedenlerle:
 • Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm 
dünyadaki artışın % 50’den fazlasının Türkiye’de ol-
ması normal bir durum değildir. Jeotermal enerji ile 
ilgili ülke strateji belgesi, eylem planı, yol haritası vb. 
referans belgeler ile, ülke ölçeğinde uygulanması zo-
runlu uygulama esasları ve standartlar hızla oluşturul-
malıdır. 
 • Hem üretim sahalarından hem de yerle-
şim birimleri sınırlarında ve içinde yapılan elektrik 
üretimi santrallarının emisyonlarının yerleşik ölçüm 
cihazlarıyla izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerek 
emisyona maruz gruplar gerekse sosyal barış açısın-
dan önemlidir. Bu alandaki çalışmaların üzerindeki 
kamusal denetim artırılmalıdır.
 Ayrıca;
 Jeotermal uygulamalar “Bütünleşik Perfor-
mans” şemsiyesi altında projelendirilmeli, uygulan-
malı ve işletilmelidir. Bu anlamda ilgili çevre mevzu-
atının uygulanması ve eksikliklerin giderilmesi için 
gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

 Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, 
kurutma vs. gibi entegre projelerle geliştirilmesi için 
teşvik sağlanması hem çevresel sorunların azaltılma-
sında hem de istihdamın artırılmasında önemli rol ala-
bilecektir.
 Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi böl-
gesindeki saha işletiminde bağımsız işletmelerin ol-
ması, çevre ve enerji duyarlı rezervuar işletilmesi için 
ciddi bir engel olarak görülmektedir. Bu durum ayrıca 
olumsuz bir sosyal etkileşime de neden olmaktadır. 
Aynı rezervuardan sürdürülebilir bir enerji üretimine 
uygun bir üretim ve re-enjeksiyon planlamasının ve 
işletmesinin geliştirilmesine imkan verecek yasal ve 
teknik mevzuat oluşturulmalıdır.
 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demok-
ratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine kat-
kıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin 
yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın aynı anla-
yış ile ulusal ve uluslararası katılımın daha da artırıla-
rak  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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uygulamalara hayır

3 Mart 2017 tarihinde basın açıklaması yapan Ay-
kanat, şöyle konuştu: “AKP’nin iktidara geldiği 
2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cina-

yetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bine ulaştı-
ğını üzüntüyle görüyoruz. Bunun için bizler; iş cinayet-
lerinde büyük artışa neden olan OHAL uygulamasına 
hayır diyoruz, iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının 
ve denetimsizliğin önünü açan uygulamalara hayır di-
yoruz. Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel 
emekliliğe Hayır diyoruz. Güvencesiz çalışmaya hayır.”
 Mücadele Günü
 2013 yılından bu yana 3 Mart’ın İş Cinayet-
lerine Karşı Mücadele Günü olarak anıldığını akta-
ran Aykanat, bu günde ülkenin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kere daha dikkat çekmek ve 
iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadeleyi büyütmek 
için çalıştıklarını kaydetti. İşçi sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda her geçen gün gidişatın olumsuz yönde ilerle-
diğine dikkat çeken Neşet Aykanat, “Soma, Ermenek, 
Torunlar ve en son Şirvan’da yaşanan işçi katliamları 
ilimizde hükümet eliyle yaptırılmakta olan şehir hasta-
nesi inşaatında yaşanan ölümlü 2 iş kazası 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu yürürlükte iken meyda-
na gelmiştir” şeklinde konuştu.
 Sendikal örgütlenme önündeki 
 engeller kalkmalı
 İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Ay-
kanat, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

yol almanın mümkün olmayacağını belirterek, şunları 
söyledi: “Ülke gündemi ve anti demokratik ortam or-
tadan kaldırılmadan iş cinayetlerinin önüne geçmek 
imkânsızdır, emekçiler uygulamaya konan özel istih-
dam büroları ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zo-
runlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de sosyal 
hakları daha geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin neden 
olduğu esnek çalışma işsiz kalma korkusu işçilerin sa-
dece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz 
etkilemektedir. Bunların yanı sıra 50 kişiden az işçi 
çalıştırılan az tehlikeli işyerlerinde uzman ve hekim 
çalıştırılma zorunluluğunun 1 Temmuz 2017 tarihine 
ertelenmesi en önemli konulardan biridir. İş cinayetle-
rinin önlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve meslek 
hastalıklarının tespit edilebilmesi için bu iki unsurun 
tüm işyerlerinde görev yapması gerekmektedir.”
 Sorunların çözümü için…
 Aykanat, bu alandaki sorunların köklü çözümü 
için uygulanabilir ve hayati önerileri ise şöyle sıraladı: 
“İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikle 
devletin işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır. İşçi 
sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve 
denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alın-
masının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme 
ve denetleme; bakanlığın yanında Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından 
yerine getirilmelidir."

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  (TMMOB) Eskişehir İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, 3 Mart Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 
263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin yıldönümünde “İş cina-
yetlerinin önlenmesi için mücadeleyi büyütüyoruz” dedi.

tmmOb İşÇİ sağlığı ve İş güvenlİğİ raPOru:
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. 
maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle 
belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma ko-

şullarında çalışma hakkı vardır” denilmektedir.
Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği on-
larca yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

ilkesinin kabul edilmesini, daha sonraki zamanlar-
da Dünya Çalışma Örgütü tarafından kısmen kabul 
edilmesini ve işyerlerinde bu amaca yönelik stan-
dartlar ve sözleşmelerin oluşmasını sağlamıştır.
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
işçilerin bedelini canlarıyla ödediği onlarca yıllık 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44. dönemlerde, komisyon 
çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu’nu bir basın 

toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. 

tmmOb raPOru kamuOyuna anlattı

Basın toplantısında TMMOB’nin işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanına bakışını TMMOB Yönetim 
Kurulu üyesi Mehmet Besleme sunarken, rapo-

run özetinin ve Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
genel durumunun bulunduğu sunumu, aynı zamanda 
Komisyon Başkanlığı’nı da yapan Oda Yönetim Kuru-
lu Üyesi Bedri Tekin yaptı. Türkiye’de işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanında siyasal iktidarın tutumunun etkile-
rinin ve son 15 yılda bu alanda yaşanan değişimin, iş 
kazalarının nasıl iş cinayeti ve toplu katliamlara dö-
nüştüğü sunumun ana başlıkları arasında tartışıldı. 
Raporda yapılan tespit ile bu alanın özelleştirme ile 

sermayeye teslim edilmesinin ardından yaşananların, 
4875 sayılı iş yasasının getirdiği esnek ve güvencesiz 
çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki olum-
suz etkilerinin giderek artmasını bir iktidar politikası 
olduğu tartışmaya açıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Raporu’nda bulunan, bu alanda çalışan teknik ele-
manların sorunları ve bu sorunlara sunulan çözümler 
de basın toplantısında gündem olarak yer aldı. Basın 
toplantısı TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği ala-
nına yönelik yaptığı tespitler ve sorunlara getirdiği çö-
züm önerileri de basın ile paylaşıldı.   

güvencesİZ ve esnek Çalışmaya Hayır!

tmmOb İşÇİ sağlığı ve İş güvenlİğİ raPOru:
 

İş cİnayetlerİne, meslek Hastalıklarına, 
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mücadelenin sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği ilkelerinin ülkemizde de yaygınlaşması, ikirciksiz 
olarak uygulanması için mücadele etmektedir.

 Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kaza-
lar sonucu veya meslek hastalıklarına yakalanarak 
hayatlarını kaybetmeleri, yine aynı nedenler yü-
zünden bedensel ve zihinsel sağlıklarından olmala-
rı, insan onuruna yakışmamaktadır.

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalış-
malar ülkemizde de oldukça eskidir. Bu çalışmalar 
TMMOB açısından teknik önceliklerin ötesinde 
toplumsal huzur ve çalışma yaşamındaki barışın ol-
mazsa olmazı olarak kabul edilmektedir.

 AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özel-
likle 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazala-
rındaki toplu ölümler nedeniyle çıkarılan 6331 Sa-
yılı iş Güvenliği Yasası, başlangıçta bizim teknik ve 
yapısal önermelerimizi kısmen de olsa içermesine 
karşın, bugüne kadar yapılan değişikliklerle ama-
cından sapmış; konu kapsamındaki eğitim ve sınav 
ve uygulamalar piyasacı bir anlayışla özel sektöre 
açılmıştır.

 Bu rapor, içinde köklü ve temel yapısal 
sorunlar barındıran İSG yasasıyla ortaya çıkan 
paradoksu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde 
ölümlü iş kazaları ve henüz toplumsal hafızanın 
unutmadığı Soma, Ermenek, Torunlar ve Şirvan 
gibi katliamlar; iş kazaları sonucu iş göremezlik 
oranları bu yasa ile birlikte büyük bir artış göster-
miştir.

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel ve 
yasada hedeflenen ancak bir türlü gerçekleştiril-
meyen amaç, çalışanların sağlığına zarar verecek 
hususların önceden belirlenerek önlenmesi, rahat 
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, kazalara 
ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve 
bedensel sağlığının korunmasıdır.

 Bu alanda birçok meslek disiplinin bilimsel 
ve teknik verinin yanı sıra toplumsal normları da 
kullanarak hizmet üretmek zorundadır. Üretilen, 
işin karakteri ve uygulama alanları gereği kamusal 
hizmet olmak zorundadır. Ancak ülkemizde, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanı tam aksi istikamette üre-
tim yapmakta; önleyici, tedavi edici uygulamalar 
işveren eliyle uzmanlara ve hekimlere yüklenmiş 
durumdadır. Yasa yayınlandığından beri uzmanla-
rın, hekimlerin ve sağlık personelinin işyerlerine 
vereceği hizmet süresi giderek azaltılmıştır. Bu ya-
pılanın amacı işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumak 

değil; hekim, sağlık personeli ve uzmanların işvere-
ne olan maliyetini azaltmaktır.

 Özetle söylersek; uzmanın, hekimin ve di-
ğer sağlık personelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 
dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarının azalmasını beklemek mümkün 
değildir.

 Yine bu raporda, ticari bir danışmanlık ha-
line dönüştürülen ve teknik olarak içinin günden 
güne boşaltıldığı, eğitimin özel kurumlar tarafın-
dan verildiği “iş güvenliği uzmanlığı”, TMMOB’nin 
bu alana bakışı, dünyada ve ülkemizde işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin durumu, kavramların ortaya çıkışı, 
4875 sayılı iş kanunu ve sonuçları, özelleştirme ve 
sendikasızlaştırmanın bu alana etkileri, inşaat ve 
maden sektörünün iş kazalarının yoğun olarak ya-
şanması nedeniyle özel olarak incelenmesi, AKP 
iktidarının işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaklaşımı ve 
Birliğimizin, bu ülkenin teknik elemanlarının işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanına dair tespit ve önerile-
rini bulacaksınız.

 Biz bu raporu, iş cinayetlerinde katledilen 
on binlerce işçiye ve geride bıraktıklarına ithaf et-
tik. Yetmeyeceğini biliyoruz, ama gözden kaçmasın; 
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının 
başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçilerin sayısı 20.000’i aştı. Sadece 2017 yılı 
başında yüzlerce işçi hayatını kaybetti ve meslek 
hastalıklarına yakalandı, iş göremez hale geldi. 

 TMMOB tüm bunlardan hareketle, bu 
raporla bir kez daha; iktidarın “Yeni Türkiye’si-
ne”, emekçilerin alın terinin değerinin azaltılırken 
ölümlerin artmasına, İSG yasalarının işçiden de-
ğil işverenden yana olmasına, güvencesiz ve esnek 
çalışmaya, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin teknik ve 
kamusal unsur olmaktan çıkarılmasına, yargı ka-
rarlarının işveren ve iktidar tarafından görmezden 
gelinmesine HAYIR demektedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu'na  aşağıdaki-
linkden ulaşabilirsiniz.

http://www.tmmob.org.tr/sites/www.tmmob.org.tr/
files/tmmob_isci_sagligi_ve_is_guvenligi_raporu.pdf
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“meSele kadın olmak”
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2015 yılında düzenlenen 
TMMOB Kadın Sempozyumu'nun ikincisi "Mesele Kadın Olmak" başlığıyla 
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda 18 Mart 2017 

tarihinde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı M. HanzeGürkaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz birer konuşma 

yaptılar.
 Hanze Gürkaş, gün geçtikçe kadınların temel 
hak ve özgürlüklerine yapılan müdahaleler ile uygu-
lanmaya çalışılan baskı ve şiddet artsa da, bu ülkenin 
cesur ve yürekli kadınları olarak dün olduğu gibi, bu-
gün de barbarlığa karşı duracaklarını vurgulayarak 
şöyle konuştu: "Dil, din, ırk ve cinsiyet rolleriyle şe-
killenen ve zenginleşen toplumsal yapı, siyasal iktidar 
tarafından yapılan gerici müdahalelerle eğitimsizlik, 
güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcı-
lık ile her geçen gün geriye itiliyor,

 Kadınlar olarak, ceplerimizdeki kırmızı kart-
ları çıkarmak zorundayız. Evde, okulda, işte, tarlada, 
arazide, fabrikada, şantiyede, ofiste kadınlara yönelik 
tüm ikincil, cinsiyetçi ve zorba uygulamaya HAYIR di-
yoruz. 15 yıldır bir fiil sürdürülen kadın karşıtı politi-
kaların, toplumsal var olma mücadelesine döndüğü bu 
günlerde, mühendis mimar ve şehir plancısı kadınların 
sesi ile sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz.

 Bu sebeple; Şiddet, Taciz ve Tecavüze; Kadın 
Cinayetlerine; Her Türlü Ayrımcılığa; Kadın Emeği-

nin Sömürülmesine;
Kadının Yok Sayılmasına,
Özgürlüklerimizin Elimizden Alınmasına;
Hayatımıza ve Kararlarımıza Müdahale Edilmesine;
Ve Tüm Baskılara HAYIR! diyoruz.

 Emekten, eşitlikten, özgürlükten, demokra-
siden, cumhuriyetten, laiklikten, insanca yaşamdan 
yana verdiğimiz mücadelemizde; TMMOB’li kadın-
ların örgütlü sesinin de, bir kez daha hayırlara vesile 
olacağı inancındayız."
 
 Sempozyumda 7 konuşmacı “Mesele Kadın 
Olmak” konusunda bildiri sundu. A. Ülkü Karaalioğlu 
ve Aslı Gördebak’ın moderatörlüğünü yaptığı sempoz-
yumda; Son 15 Yılda Hukukun Kadına Getirdikleri 
Ve Götürdükleri / Av. Candan Dumrul, Kadın Emeği 
Ve Güvencesizleştirme / Doç. Dr. Melda Yaman, Sa-
vaştan Etkilenen Kentlere Kadın Gözüyle Bakmak / 
Yıldız Tahtacı Ve KezibanArukan, Akp Dönemi Kadın 
İstihdam Politikaları: Esnek Ve Güvencesiz Çalışma / 
Prof. Dr. Gülay Toksöz, Kadınların Sınıfı Ve Kadınlar 
Arası Güç Birliği Olanakları / Doç. Dr. Dilek Hatta-
toğlu, Mesele Kadın Olmak / Doç Dr. Süreyya Kara-
cabey başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.
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 Kendinizi tanıtır mısınız?
 1952 Haziran ayında Kütahya’nın Simav ilçe-
sinde doğdum. Babamın denizci olması sebebiyle ilko-
kulu İstanbul’un farklı semtlerinde okudum. Annem ve 
babamın ayrılması sonrası Simav’a döndük. Simav’da 
ortaokul ikinci sınıfta iken sınıfta kalmam beni kendi-
me getirdi. Ortaokul ve Liseyi iyi derecelerle bitirdim. 
Liseyi bitirdikten sonra Ankara’da ekonomik sıkıntı-
ların etkisiyle farklı işlerde çalıştım. 1973 yılında uzun 
süren mühendislik hayatıma vesile olan mühendislik 
öğrenimime İstanbul’da başladım. Mezun olduktan 
sonra 40 yıla yakın bir süre farklı mühendislik alanla-
rında çalıştım. Şu anda 3 yıl önce başladığım Simav Be-
lediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteyim.
 Mühendis olmaya nasıl karar verdiniz? 
 Aslında ortaöğrenim hayatımın sonuna kadar 
mühendis olmayı hiç düşünmemiştim. Liseyi bitir-
dikten sonra ekonomik sıkıntılar sebebiyle çalışmak 
zorundaydım. Ankara’da Karayolları 4. Bölge Trafik 
Şefliği’nde çalışma hayatına başladım.  Aynı zamanda 
odun kömür ticareti de yapıyor, hayatımı idame ettire-
cek kadar para kazanıyordum. Bu durum beni öğrenim 
hayatını sürdürme konusunda isteksizliğe itti. Ta ki bir 
yakınımla işimle ilgili sohbet ederken işimden mem-
nun olduğumu ve çok para kazandığımı söylediğimde 
o da belli ki beni tanıyan birisi olarak bu işi hayatım 
boyunca yapamayacağımı, mutlu olamayacağımı be-
lirterek odun ve kömür satarsam zamanla bu işin üze-
rime yapışacağını ve herkesin bana oduncu, kömürcü 
diyeceğini bunun da beni memnun etmeyeceğini söy-
ledi. Zira söylediklerinde yüzde yüz haklıydı. Bu soh-
bet benim geleceğim için daha sağlıklı düşünmemi ve 
en doğru kararı vermemi sağladı. Ben daha farklı şey-
ler yapmalı, insanların önüne istifade edebilecekleri 

bir şeyler koymalıydım. O zamanlar dünyada ilk açık 
kalp ameliyatını yapan Dr. Bernard, herkesin olduğu 
gibi benim de hayran olduğum bir insandı. Bilgisiyle 
cesaretiyle tıp tarihinde çığır açmıştı. Ben de ilk hedefi 
tıp fakültesi olarak belirledim, olmazsa mühendis ola-
caktım. Ankara’da çalışırken aynı zamanda üniversite 
sınavlarına da hazırlanmaya başladım. O dönemde tıp 
fakültelerine olan aşırı talep, benim de hem çalışıp hem 
üniversiteye hazırlanmam ancak mühendisliği tuttur-
mamı sağlayabildi. Olsun ben yine de bu sonuçtan çok 
mutluluk duydum.
 Bu kararınızdan hiç pişman oldunuz mu?
 Mühendis olma kararından meslek hayatımın 
hiçbir döneminde pişman olmadım, pişmanlık duysam 
o an mesleği bırakırdım. Her zaman hayatımı idame 
ettirecek işlerle uğraşıp çok para da kazanabilirdim. 
Ama ben bu meslekte farklı alanlarda farklı şeyler keş-
federek, farklı çözüm yolları ve tasarımlar yaparak yani 
kısaca makina mühendisliği yaparak hem mutlu olmayı 
başardım. Mesleğimi hep çok sevdim.
 Üniversiteden mezun olduktan sonra süreç nasıl 
işledi? İlk iş deneyiminizden bahseder misiniz?
 İsterseniz bu soruyu daha öncelere giderek 
cevaplayayım. Benim mühendislik hayatım üniversite 
sonrası başlamış olsa da iş hayatım üniversite öncesine 
dayanıyordu. Üniversite öncesi zaten farklı işlerde ça-
lışmış, ticaretle uğraşmış hem insan ilişkilerimi geliş-
tirmiş hem de hem de esnaflıktan bir paye kapmıştım. 
Üniversite bölüm tercihlerini yaparken hem gündüz 
hem gece bölümlerini yazmış, sonrasında puanım gün-
düz bölümüne yetmesine rağmen gündüz çalışıp gece 
okumak için gece bölümünü seçmiştim. Gündüz çalışıp, 
gece okuyarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mü-
hendisliği Fakültesi Gece Bölümü’nden 1980 yılında 

Mustafa Yılmaz Girgin

bİr müHendİs Çalışkan 
ve araştırmacı Olmalı

Üniversitenin gece bölü-
münde okuyarak gündüz-
leri çalışıp, geceleri okuyan 
Mustafa Yılmaz Girgin, kö-
mür satışından, pazarlama-
cılığa kadar farklı işlerde 
çalıştı. Bu işlerden edindiği 
deneyimlerle kısa sürede 
başarıyı yakalayan Girgin, 
40 yıllık mühendislik haya-
tı boyunca da rahatı değil, 
hep çalışmayı ve üretmeyi 
tercih etti. 

BiZDen Biri
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mezun oldum. Tüm bu yaşadıklarım bana 2 şeyi öğret-
ti. Birçok yeni mezun gibi kendini bilmez şekilde ora-
dan oraya savrulmayacak ya da güvenli bir liman bulup 
adımımı dışarıya atmamazlık yapmayacaktım.Anla-
şılır şekilde söylemek gerekirse mühendis olduğumu 
hiç unutmadan, çalıştığım yerlerde her şeye mühendis 
gözüyle bakarak, mühendis olmamın ayrıcalığını or-
taya koyarak ürünlere, hizmetlere değer katmalıydım. 
Daha güvenli diye fazla katkı veremeyeceğim bir devlet 
işini de tercih edemezdim. Bu düşüncelerle Torunlar 
Otomotiv adındaki bir şirkete başvurdum. Mühendis 
olduğum için pek ilgi göstermediler. Bana pazarlama-
cılık yapma-
yı önerdiler. 
Çok istekli ol-
masam da bir 
yerden baş-
lamalıydım. 
Bu şirkette 
pazarlamacı 
olarak çalışır-
ken otomotiv 
s e k t ö r ü n d e 
ihtiyaç olup 
dışarıdan ge-
tirilen bazı 
yan sanayi ürünlerinin ülkemizde 
de yapılabileceğini fark ettim. 1yıl 
sonunda şirketten ayrılıp kendi 
otomotiv şirketimi kurdum. Deb-
riyaj kömür karşılığı ve aksesuar-
larının seri imalatını yaparak bir 
süre piyasaya sattım. Sermaye ye-
tersizliğinden dolayı bu işi devam 
ettiremedim. Pazarlamacı olarak çalışmak belki mes-
leki olarak bir şey katmamıştı ama bazı önemli gerçek-
leri görmemi sağlamıştı.
 Bir mühendisin sahip olması gereken özellikler 
nelerdir? Genç mühendisler ve mühendis adaylarına ne 
gibi önerilerde bulunursunuz?
 Bir mühendisin en önemli özelliği tasarımdır. 
Araştırmacı ve geliştirmeci olmalıdır. Bir yerde yeni 
bir şeyler tasarlanmıyorsa, bir şeyler düzeltilmiyorsa, 
bir şeyi yapmanın daha kolay bir yolu bulunamıyor, bir 
ürün geliştirilemiyor, çevreye verdiği zararı azaltılamı-
yorsa burada mühendislikten bahsedilemez, mühendis 
çalıştığı yerde günde güne yapılan çalışmaları en az 1 
adım daha ileri götüremiyorsa mühendislik yapmıyor 
demektir. Genç mühendisler, mühendisliğe adımını 
attıkları günden itibaren hep kendilerine bir şeyler 
katmalı, çalıştıkları yerlerde mühendislik misyonu-
nu ortaya koyarak her işe mühendis gözüyle farklı bir 
noktadan bakarak hem kendilerine hem de beraber 
çalıştıkları ekip arkadaşlarına bir şeyler katmalıdır-
lar, Projelendirme konusunda kendilerini yetiştirmeli 
her zaman bir projenin parçası olmalıdırlar. Mühendis 
adayları ise mühendislik öğrenimleri sırasında kendi-
lerini bilgisayar ve yabancı dil gibi ileride ihtiyaç du-
yacakları donanımlara sahip olurken tanıdıkları mü-

hendis büyüklerinin yanında onlara yardım ederek iş 
tecrübesine sahip olabilirler.
 Anladığımız kadarıyla projeciliğe çok önem ve-
riyorsunuz, meslek hayatınızda ilk proje çalışmanızı an-
latabilir misiniz?
 1984 yılında Simav’a bağlı Çitgöl beldesinde 
jeotermal enerji ile kuyu içi eşanjör sistemiyle Çitgöl 
Hamamı’nın yerden ısıtma projesini ve uygulamasını 
yaptık. Bu çalışma ülkemizde Balçova’dan sonra yapı-
lan Türkiye’de 2. kuyu içi eşanjör ısıtma sistemi çalış-
masıdır.
 Meslek hayatınızda kendinizle en çok iftihar etti-

ğiniz anı anlatabilir misiniz?
 İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ 
firmasında Satın Alma ve İk-
mal Müdürü olarak çalışırken 
doğalgaz tesisat malzemeleri-
nin tamamını dışarıdan temin 
ediyorduk. Bu malzemeler çok 
büyük bir dövizin ülkemizden 

yurt dışına çıkması anlamı-
na geliyordu. Bu konuyla 
ilgili olarak bu malzemele-
rin yurt içinden teminiyle 
ilgili kapsamlı bir çalışma 
yaparak yüzde 70’inin yurt 
içinden çok daha düşük ma-
liyetlerle teminini sağlaya-
rak hem 10’larca kat dövizin 
dışarı çıkmasını önlemiş 
hem de yurt içi sanayiye kat-
kı vermiştik. Bu benim için 
çok büyük bir gurur vesilesi 

oldu.
 Özel ilgi alanlarınız var mı?
 Aromatik ve tıbbi bitkilerle çok uzun zaman-
dır ilgileniyorum. Bu ilgi neticesinde Simav’ın dağ ve 
yaylarının endemik bitki bakımından çok zengin oldu-
ğunu fark ettim. Bu konuda da gerekli araştırma geliş-
tirme çalışmalarının ardından mühendislik tecrübemi 
kullanarak Tıbbi ve Aromatik Bitki kurutma – işleme 
ve paketleme üzerine modern bir tesis kurmayı başar-
dım. 
 Şu anda Belediye Başkan Yardımcılığı yapıyor-
sunuz. Bize bu görevinizden de bahseder misiniz ?
 3 yıldır bu görevi ifa ediyorum. Simav’da Je-
otermal enerjiyle 8500 konut, 250 dönüm sera ısıtıl-
maktadır. Şu an belediyede ağırlıklı olarak şehir ısıt-
masında kullanılan Jeotermal enerji nakil hatlarının 
otomasyona geçirilmesiyle ilgili ZAFER Kalkınma 
Ajansı hibe desteğiyle yapılacak proje çalışmalarını 
yönetiyorum.
 Son olarak bize aile hayatınızdan söz eder misi-
niz?
Evli, 4 çocuk babasıyım. Zamanımın çoğunu işlerime 
ayırsam da özellikle hafta sonları ailemle doğa turları 
yaparak hem Aromatik ve Tıbbi Bitki keşifleri yapıyor 
hem de keyifli vakit geçiriyorum. 
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endüstrİ müHendİslİğİ 
Her derde deva 

asPİrİn gİbİ...
ŞÜKRAN AYTAÇ

 80’li yıllarda çok bilinmeyen bir dalken bu bölü-
mü seçmek nerden aklınıza geldi?
 Aslına bakarsanız tesadüfen oldu, arkadaşım 
tercihleri yaparken “Ben, endüstri mühendisliği diye 
bir branş varmış bu gelecekte revaçta olacakmış yaza-
cağım” deyince ben de yazayım diye düşündüm. Ona 
da tavsiyede bulunanlar olmuş. O gün de tercihlerimizi 
yapmanın son günüydü. Dedim ben de yazayım listeye, 
araya sıkıştırayım demiştim. O zamanlar herkes karış-
tırıyordu. Endüstri Meslek Lisesi diyenler bile oluyor-
du, ben seçtiğim için memnun oldum. Mesleğimi seve-
rek yapıyorum.

 Tüm mühendislik branşlarından biraz aldık
 
 Endüstri mühendisliği nasıl bir meslek?
 Her mühendislik dalından bir şeyler var. İşte 
makinacısı, elektrikçisi, inşaatçısı hepsi ile ortak bir 
çalışma içersinde olduğumuz için, sanki her derde deva 
aspirin gibi bir mühendislik diyorum ben. Öğrenim 
hayatımızda her şeyden biraz aldık. Yani statik aldık, 
elektro teknik aldık, makina mühendisliği derslerini 
aldık, bilgisayar mühendisliği derslerini aldık, hepsin-
den azar azar aldık. Ondan sonra onları birleştirmesi 
bize kaldı diyelim.
 Öğrencilik yılları nasıldı, keyifli miydi?
 Tabi ki keyif aldık. Ama zor yanı vardı, güzeldi. 

Endüstri Mühendisliğini özellikle kadınlar için daha 
uygun bir meslek olarak düşünüyorum, mühendislik 
açısından. Bir makina mühendisi mesela, herhangi bir 
kurumda, özellikle küçük şirketlerde çalışması sıkıntı 
olabiliyor. Benim kızım makina mühendisliğini bitir-
di, şu anda yüksek lisans yapıyor. Yani aynı sınıfta olan 
erkek arkadaşları var, onu çağırmıyorlar ama erkek ar-
kadaşlarını çağırıyorlar. Böyle olunca dedim ki makina 
mühendisliği kadınlar için uygun değil gibi... Halâ daha 
bu devirde bile bunlar yaşanabiliyor. O zamanlar, be-
nim zamanımda daha da zordu diyebilirim. 

 Üretmek, ürettiğini görmek güzel...

 Ne zaman mezun oldunuz?
 Ben 1987 yılında Şubat ayında mezun 
oldum. 1988 yılında da Hava İkmal Ba-
kım Merkezi’nde işbaşı yaptım. İmalat 
bölümünde üretim planlama dalında ça-
lıştım. Üretim – Planlamacı olarak, grup 
şefliği, grup amirliği gibi pozisyonlarda 
çalıştım. 28 yıl çalıştıktan sonra yeter 
dedim.
 Bu 28 yıl nasıl geçti? Sizin için çalışma 
hayatı nasıldı?
 Zevkliydi diyebilirim. Ben biraz daha 
şanslıydım herhalde. Çalışmayı seviyor-
dum, bölümümü seviyordum, arkadaş-
larımı seviyordum. Zevkli bir çalışma 
hayatım oldu ama 28’inci yıldan sonra 
biraz insan herhalde, yeter artık diye 

düşünüyor. Çevrende artık devre arkadaşların kalma-
yınca ya da azalınca diyorsun ki; “Artık ben de emekli 
olayım” Bir yıl oldu emekliliğim.
  Nasıl çalışmalar yaptınız peki?
 Üretim bölümünde, imalat müdürlüğü bün-
yesinde çalıştım dediğim gibi. Hava İkmal Bakım 
Merkezi’nin uçak yer destek malzemeleri dediğimiz, 
savunma sanayine ve hava kuvvetlerine parça üreten 
bir fabrika. Biz onların planlamasını yapıyorduk. Yani 
üretmek güzel, ürettiğini görmek güzeldi. Sonuçta dö-
nem bittiği zaman bir nefes alıyorduk. Ondan sonra 
yeni bir döneme başlıyorduk. Böyle yoğun bir çalışma 
vardı ama her şeyi ile benim için çok zevkliydi diyebili-
yorum.

28 yıl Endüstri Mühendisliği yapan Şükran Ay-
taç, mesleğini, deneyimlerini, hayata bakışını 

tüm samimiyeti ile anlattı.
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 Bu arada aile de kurdunuz. Ne zaman evlendiniz?
 Ben 1990 yılında evlendim. Eşim de benimle 
birlikte çalışıyordu. Beraber üretim planlamada ça-
lıştık. Daha sonra o emekli oldu, Alp Havacılığa geçti. 
Ben devam ettim bu süre içersinde, o halâ çalışıyor. 
1991 yılında da kızımız oldu, şimdi 26 yaşında bir kızım 
var, çalışırken biraz zor oluyor.
 Kızınız şu an çalışıyor mu?
 Evet o da çalışıyor. Makina mühendisliği yapı-
yor, endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor.
 Peki emekli olduktan sonra hayatınız nasıl geliş-
ti? Neler yapıyorsunuz?
 Seramik kursuna başladım, ama hiç bana göre 
değilmiş. Eşim dostum var, komşum var arkadaşlarım 
var onlarla beraber oluyorum. Yürümeyi seviyorum. 
Fırsat buldukça yürüyerek gidip geliyorum. Spora gi-
diyorum. Bol bol kitap okuyorum.

 Disiplinli olmayı öğretti

 Endüstri mühendisliğinin, çalıştığınız işin, size 
en büyük katkısı ne oldu?
 Ailemi buldum diyebilirim, eşimi buldum. 
Yani hemen hemen her şeyimi de ona borçluyum. 
Hava İkmal Bakım Merkezi gibi bir yerde çalıştığımız 
için bir sürü dostumuz oldu. 28 yılda bunlar daha öne 
çıkıyor.Bir de kamu askeri alanında çalışmanın verdiği 
disiplin var. En büyük etkisi, disiplinli yaşamak oldu. 
Gezilerimizde de bunu konuşuyoruz bazen, örneğin en 
son geldiğimiz Balkan gezimizde eşimle konuştuğum-
da, insanlar bazen biraz geç kalabiliyorlar, farklı bir şey 
gördüklerinde “Aaa bu böyle olur muymuş” diyebili-
yorlar. Ama bizde kural ne ise oydu. Çalışma hayatım-
da yoğun bir disiplin içindeydik. Bizim için en büyük 
kazanç o oldu diyeyim size.
 Yemekle aranız nasıl?
 Yok, o kadar aram, ama yemek yaparım. Çok 
çeşit yapmayı sevmem. Mutfakta çok vakit geçirmem. 
En sevdiğim şey gezmektir. Özellikle yurt dışı seyahat-
leri çok seviyoruz. Yılda bir iki yere gittiğimiz oluyor.
 Gelecek için planlarınız var mı?
 Size açıkça şunu söyleyeyim, aşırı istekleri 
olan bir insan değilim. Küçük şeylerle mutlu olmayı 
seviyorum. İleride belki torun bakarım. Ya da eşim de 
emekli olduktan sonra gezilere katılabiliriz.
 Mesleki deneyimlerinizle yeni işe başlayacaklara 
neler öğütlersiniz?

 Gençlerimiz 
için en önemlisi dil öğ-
renmeleri. Hatta gü-
nümüzde bir değil iki 
yabancı dili bilmeleri 
çok büyük bir avan-
taj olur diye düşünü-
yorum. Bir de azimli 
olmalarını öneririm. 
Bakıyorum aslında 
tembel değiller ama 
umutsuzlar galiba ya 
da ben öyle düşünü-
yorum. Bakıyorlar ül-
kemizde bir belirsizlik 
var. Öyle olunca da 
pek bir umutları yok, 
hayattan beklentileri 
yok. Ama bir yerden de başlaması gerekiyor. Onun için 
bence en önemlisi azimli olmaları, dil bilmeleri ve bi-
raz da şans diyorum. Hayatta şans faktörü de var...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Şükran Aytaç hakkında: 

 1965 doğumlu Şükran Aytaç, Eskişehirli. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi Eskişehir’de tamam-
layan Aytaç, 1982 yılında üniversite hayatına 
Anadolu Üniversitesi’nde başladı. 1988 yılında da 
Hava İkmal Bakım Merkezi’nde İmalat bölümün-
de Üretim – Planlamacı olarak, grup şefliği, grup 
amirliği gibi pozisyonlarda çalıştı. Aytaç, burada 
28 yıl çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli oldu. 
Şükran Aytaç evli ve 1 kız annesi.
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GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

American LIFE

%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 bulun-
durmalıdırlar.
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

Makina Mühendisleri odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına;
İngilizce, YDS,  TOEFL, Çocuk Grubu, IELTS, Almanca, Rusça 
Ödeme Durumu Senet Olduğunda %35 İndirim,
Kredi Kartı Olduğunda  %40 İndirim,
Peşin Olduğunda  %45 İndirim  uygulanacaktır.
 
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd. ETİ Plaza, ESKİŞEHİR

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece 
yakınlarına;
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 bulun-
durmalıdırlar.
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 %15

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
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%45

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
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MAKINA

 Oxford House College

ÇAYDERE EL SANATLARI

%25
%15

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikle-
ri yakınlarına; 
Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi (Yetişkin ve 

Çocuk Programı) %25 indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulun-
durmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1. Cad 732. Sok 
No: 44 Noora Plaza B Blok Kat:4  Tepebaşı-Eskişehir
Tel: 0222 330 6 330-0222 330 00 11
eskisehir@oxfordhousecollege.com

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
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 bulundurmalıdır-
lar.
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 
eğitimi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. 
Üyeler kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundur-
malıdırlar.
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 ücret-

lerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Muayene iş-
lemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultusunda SGK 
kapsamında sağlık hizmeti alan aktif (çalışan) hastalarımızdan 
12 TL katılım payı alınmaktadır. Kurumumuzun bu 12 TL ‘den 
indirim yapma hakkı yoktur. Söz konusu kesinti zorunlu olup, 
bakanlığın ilgili bütçe kalemine gönderilen bir kesintidir. Aracı 
kurum olarak tarafımızdan tahsil edilmektedir.)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden almış olduğu-

muz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Tıbbı Görüntüleme ve Tetkik hizmetlerinden almış olduğu-

muz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
Laboratuar hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerin-

den %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Diğer sağlık hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerin-

den %20 oranında indirim uygulanacaktır.
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden 

%20 oranında indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: İsmet İnönü Cad. no: 48 Eskişehir   
Tel:  0 222 233 04 04

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri
m

in
di
ri
m

TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indi-
rim uygulanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant
Şahin Caddesi Tepebaşı Belediyesi 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 
uygulayacaktır.
Adres: Oda Restoran
Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir
Telefon : 0(222) 236 00 47

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

%25
inDirimler
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MAKINA 32

Bizim Köşe
» Üyemiz Ahmet BEYAZ’ın 08.04.2017 tarihinde bir erkek 

bebekleri dünyaya gelmiştir. 
Ayaz’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Üyemiz Nezih ABACI’nın annesi 22.03.2017 tarihinde,
» Üyemiz Mustafa ŞAPÇI, aynı zamanda Üyemiz Ferhat ŞAPÇI’nın babası 30.03.2017 tarihinde,
» Üyemiz Fedail KORKMAZ’ın babası 06.04.2017 tarihinde,
» Üyemiz Cem TAŞKIN’ın babası 08.04.2017 tarihinde,
» Üyemiz Belma ATAK’ın babası 12.04.2017 tarihinde vefat etmişlerdir.

Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz...

HASTALIK

veFat

» Şubemiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Süleyman Serkan VAROĞLU’na 
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, 

» Üyemiz Sema GÜVEN’e geçirdiği ameliyat nedeniyle
Geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz

ATAMA
»  Üyemiz Melih Cemal KUŞHAN 12.04.2017 tarihinde Eskişehir Havacılık 

Kümelenmesi (ESAC) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.
Yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.

» Üyemiz Kemal AYDIN, Bahar BAŞ ile 26.03.2016 tarihinde, 
» Üyelerimiz Tuğba SARIÇAY ve Mert TOSUN 08.04.2017 tarihinde,
  evlendiler. 
 Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK
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