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Sağlık

Sağlık en temel insan haklarından biri. Herkesin eşit ve nitelikli sağlık
hizmetine ulaşması insan olmasının gereği.

Belki cümlenin sağlık kısmını başka kelimelerle değiştirebiliriz ama
niteliklilik ve eşitlik kısmını değiştiremeyiz. Tam burada önemli olan nite-
lik değil midir? Evet. Ancak eşitlik ve ulaşılabilirliği göz ardı etmememiz
gerekmektedir.

Nitelik sağlık sektörünün rekabet gücüdür. Ulaşılabilirlik olmazsa
olmazıdır. Eşitlik ise sigorta mevzuatı ile düzenlenmesi gereken Devlete
ait sorumluluktur.

Örneğin; bir yakınımız rahatsızlandığında onun alması gereken
sağlık hizmeti nerede ve kim tarafından veriliyorsa verilsin ve bunun be-
deli ne olursa olsun eminim gözümüzü kırpmadan hepimiz bu hizmeti
almak için mücadele ederiz. İmkanlarımızı zorlar ve  bu hizmeti sunan
sağlık tesisini ve doktoru bulur, hizmeti alırız. Tam burada devreye giren
hak (temel sağlık hakkı), ulaşılabilirlik olmadan anlamsızlaşıyor.

Yani demek istediğim şu ki; sağlık tesisiniz, yetişmiş insan gücünüz
ve etkin ve yetkin sigorta sisteminiz varsa  ve bunlara ulaşım imkanı
sunuyorsanız vatandaşınızın sağlık hakkını sunuyorsunuz demektir.
Ancak bunu yaparken Devlet ve özel sektörün birbirini rekabet kuralları
içinde destekleyici olması gerekiyor. Özel sektör tarafından sunulan
sağlık hizmetinin standartları yüksek tutulmak zorunda çünkü zaten özel
sektörün birbiri ile olan rekabeti yeterli itici güç durumunda. Bir taraftan
Devletin elindeki güç ile de rekabet oluşturabilecek niteliklere de sahip
olmak zorunda.

Allah devlete zeval vermesin(amin).Devletimizin gücü nispetinde
hizmet alabiliyoruz. Avrupa da yaşayan soydaşlarımızdan aldığımız bil-
gilere göre onların aldıkları sağlık hizmetinin sınırları bizde aldıklarının
ötesinde. Örneğin hastanın evine gelerek öz bakım ihtiyacının ücretsiz
giderildiği bir sistemden söz etmekteler. Doğrudur. Yerinde bir
uygulamadır. Tabii ki benim memleketimin her köşesinde yaşayan
vatandaşımın da bu nitelikte hizmeti almaya hakkı var. Ancak alabildiğini
iddia etmek mümkün mü?

Yıllar içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık
hizmetindeki nitelik ,ulaşılabilirlik düzeyi ve eşitliğindeki değişimlerin
tarafsız bir şekilde takibinin yapılıp raporlanması ülke olarak sağlık düzey-
imizin göstergelendirilmesi anlamına gelmektedir. Sadece bu konulara
ilişkin yapılan üst düzey çalışmalarla da planlama yapılıp iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Milli bir sağlık politikası ile uluslararası boyutta rekabet oluşturacak
altyapının oluşturulması da yine Devlete ait bir sorumluluktur. Nasıl
kendi içinde rekabet eden sağlık kuruluşları varsa ülkeler de olacaktır ve
olmalıdır da. İyisini örnek almak gelişmeye açık olmakla mümkün.
Önemli olan örnek alınacak bir sistem kurup bunu insanlığın hizmetine
sunmaktır.

Sağlık hizmetini koruyucu , tedavi edici ve geliştirici olmak üzere 3
ana başlıkta sınıflandırmakta fayda var. Sistem organizasyonunuzu da

buna göre yapmalısınız. Uluslararası boyutta rekabet ancak bunun 3
boyutunun da beraber olarak üst düzeyde verilmesi ile mümkün
olacaktır. Tek başına tedavi edici sağlık hizmetlerindeki gücünüz rekabet
için yeterli olmaz ve gösterge olarak ta kullanılamaz. Koruyucu sağlık
hizmetlerindeki seviyeniz ile sağlığı geliştirici hizmetlerdeki seviyeniz ülke
olarak en önemli parametrelerinizdir. Bu bir kültür olarak yaşanır hale
gelmeli ve sağlık düzeyi analizleri bunların iyileştirmeleri üzerine
kurgulanmalıdır.

Zaten koruyucu sağlık hizmetlerine yapacağınız yatırım tedavi edici
ve geliştirici sağlık hizmetlerine yapmak zorunda kalacağınız yatırımları
azaltmaktadır. Nasıl bir fabrika kurulumu yatırım maliyeti çalışması
yapılmadan ve Pazar analizleri incelenmeden başlamıyorsa sağlık siste-
minde de yatırım maliyeti olarak koruyucu sağlık hizmetlerini düşünmeli
ve bu alanda yapacağınız eksikliklerin diğer basamakları etkileyeceği
unutulmamalıdır.

Sektörde hizmet veren sağlık çalışanlarını yıpratmadan yaşanacak
sürece tüm toplum kesimlerinin destek vermesi, ayrıca zaten birtakım
lobilerin desteğini alarak sektörde söz sahibi olmaya çalışan bazı özel
sağlık kuruluşlarının Türkiyemizin kıymetli sağlık sunucularını hesaba
katarak karar vermeye etkinliklerini sergilemeleri gerekmektedir. Sek-
törde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli ve bir güç
oluşturulmalıdır.

Fiyatlandırma politikalarında ki yanlışlıklar nedeniyle uzun zamandır
yapılmayan iyileştirmenin negatif sonuçları ile de ancak birlikte mü-
cadele edilerek kazanım elde edilebilir.

Sektörün her kademesinde hizmet sunucularının Milli sağlık
politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğu
unutulmamalıdır. Çok pratik önerilerle büyük sorunlar aşılabilir. Bir
örnekle açıklayalım; sezeryan oranı yüksekliği şikayeti normal doğum
değerlendirme çalışması ile ortadan kaldırılabilir.

‘ ’ Her işin başı eğitim’ ’  .Katılmamak mümkün mü?
Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini anlatmaya gerek yok sanırım.

İşin her aşamasında ve sürekli olarak ve her düzeyde eğitim desteği ol-
madan sürdürülebilirliğin  mümkün olmadığı aşikardır. Devlet olarak
sağlık eğitimine verilen önemin artırılması da verilen sağlık hizmetinin
kalitesine otomatik olarak yansıyacaktır.

Sonuçta devletimizin  Milli bir sağlık politikası ile yürütülen ve her
vatandaşımızın eşit ,nitelikli ve kolay ulaşabildiği ve eğitimle geliştirilen
bir sağlık hizmeti almasını temin etmek temel görevi ve amacıdır.

Hükümetler değişse de Milli Sağlık Politikamızın geliştiği ama temel
mantığının değişmediği, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
nerede olursa olsun en üst düzeyde sağlık hizmetini alabildiği günleri
görebilmeyi arzulamaktayız.

Kayseri Özel Magnet hastanesi olarak yukarıda irdelediğim
yaklaşımlar boyutuyla nitelik, süreklilik, ulaşılabilirlik, hasta konforu ve
kalite anlayışından taviz vermeden ve toplumun tüm sosyal kesimlerine
hizmet verecek organizasyonlara imza atarak yeni bir yapılanma ve
iyileştirme sürecini yaşadık. Vermekte olduğumuz sağlık hizmetinin
uluslararası boyutunun da geliştirilerek rekabet gücümüzü arttırdık.
Saygıdeğer yönetim kurulumuz (Kibaroğlu Holding) çok değerli destek-
leri ile de büyümeye devam ediyoruz. Kendi hastalarımızı getirip tedavi
ettireceğimiz ve bu nedenle de vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık
hizmetinin kalitesinden emin olarak yolumuza devam ediyoruz.
Merkezimiz ve Başkentimiz Ankara nın hizmet anlayışı da bize yol
göstermektedir.

Çok kıymetli Makine Mühendisleri Odası üyeleri ile de hizmet pro-
tokolü yaparak sosyal sorumluluk projeleri ile de geniş toplum kesim-
lerine ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Sizler için varız ve sizlerin sağlıklı bir hayat sürmeniz adına gelişmeye
devam ediyoruz ve edeceğiz.

Sağlıkla kalmanız dileklerimle.

Dr. H. İbrahim
TEMÜR  

Başhekim 
Magnet 

Hastanesi

SAĞLIK
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Değerli meslektaşlarım, 
Sizlere bu sayımızda seslenmenin mutluluğu

içerisinde; tüm meslektaşlarıma sevgi, saygı ve muhabbet-
lerimi sunar, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, yeni
yılınızın genelde Türk ve İslam dünyasına barış, huzur ve
esenlikler getirmesini, özelde tüm meslektaşlarımıza
sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ederim.
Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır insan için, yeni bir umuttur,
yeni bir özlemdir hayata dair. Bu yeni yılımızın da, özlem-
lerimizin ve umutlarımızın yeşerdiği, filizlendiği, kök saldığı
ve meyve verdiği bir yıl olmasını dilerim.

Değerli Meslektaşlarım; Son yıllarda gerek ülkemiz,
gerek bölgemiz, gerekse İslam coğrafyası birbiri ardına
birçok olumsuzluk yaşamış ve birçok badire atlatmıştır.
Halen bu olumsuzluklar bu coğrafyada devam etmekte,
ülkemize, İslam’a ve Müslümanlara karşı haçlı ve Siyon-
istlerin aleyhte çalışmaları hız kazanarak devam etmekte-
dir. Yaşanan bu gelişmeler, gerek ülke huzurumuzu,
gerekse bölgesel barışı olumsuz etkilemekte, sıkıntıları
artıracağı ve bölgesel savaşı kışkırtacağı görülmektedir.
Bu süreci Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak en az zararla
atlatmak veya ulusal menfaatlerimizi artırmak için, devle-
timize, devletimizi yöneten siyasi erklere, iktidar veya
muhalefet partilerine ve bizlere düşen görevler vardır.  Ön-
cellikle devleti yöneten siyasi erkin milli politikalar gütmesi,
iktidar ve muhalefetin bu süreçte milli duruşla parti men-
faatleri yerine ulusal menfaatleri gözetici bir tutum
takınması, iç politikada kutuplaşma ve çekişme yerine, bir-
likte duruş göstermesi olmazsa olmaz bir gerçektir. Bizlere
düşense bu şekilde duruş ortaya koyan siyasilerimizin ve
devletimizin yanında olmak, onlara destek verme, mili
duruşu ve birlikteliği desteklemektir. Milli şairimizin
mısralarında dile getirdiği gibi “Girmeden tefrika bir millete,
düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindi-
remez.”

Değerli meslektaşlarım; Bilimin, fennin ve teknolo-
jinin hız kesmeden ilerlediği, teknolojiye uyumun ve takib-
inin güçleştiği bir dönem yaşanmaktadır. Endüstri ve
sanayileşmenin tarihine göz attığımızda, 18. Yüzyıllarda,
su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistem-
leriyle başlamış, 19. Yüzyıllarda, elektrik gücünün
yardımıyla seri üretime geçilmiş, 20. Yüzyıllarda, dijital de-
vrim, elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin

gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirilmiştir. Üç
sanayi devriminin ardından, 21. Yüzyılın sanayisi 4. Sanayi
devrimi yaygın kullanılan ifadeyle Endüstri 4.0 olarak
adlandırılmaktadır. Bu sanayileşme birçok çağdaş
otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolo-
jilerini içeren kolektif bir teknolojidir. Bu teknoloji üretim
ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde
izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağından, Akıllı
fabrikaların oluşmasında, enerjinin optimal verimliliğinde,
maliyetlerin minimuma indirilmesinde, en verimli iş model-
lerini ortaya koymada ve öz farkındalığı olan makinaların
üretimde kullanılacağı gerçeğini ortaya koyan bir
sanayileşmedir. Bu sanayileşme ilerleyen süreçte yeni
meslek gruplarının oluşmasına sebep olacağı da aşikârdır. 

Değerli meslektaşlarım Türkiye Cumhuriyeti devleti
olarak teknolojiyi takipte ve teknoloji üretiminde çağdaş
birçok ülkenin oldukça gerisinde olduğumuz bir gerçektir.
Bu yeni teknoloji ve sanayi devrimi başlarında Türkiye
Cumhuriyeti devleti olarak, bu değişime ayak uyduracak
ve bu sürecin gelişiminde ve nimetlerinin paylaşımında
merkezde olma adına devletimizce birçok radikal kararlar
alınmalıdır. Teknoloji üretmede etkisiz kalmamızın en
büyük nedeni eğitim sistemimiz ve sanayileşmede, ARGE
çalışmalarının önemi, sanayici tarafından kabulle-
nilmemesinden kaynaklanmaktadır. Her ilde altyapısı,
laboratuvarı ve nitelikli eğitim kadrosu olmayan üniversite,
fakülte ve bölümler açmak yerine; Devlet eliyle araştırılmış,
etüt edilmiş, planlanmış, kapasite analizi yapılmış, ihtiyaç
tespiti yapılmış, ileriye dönük beklentileri ve ihtiyaçları
karşılayacak, arz talep dengesini sağlayacak, gönün ve
çağın gereksinimini karşılayacak alt yapıda ve nitelikte
fakültelerin oluşturulması veya dönüşümün olması gerek-
mektedir. Devlet olarak üretime verilen desteklerin, büyük
bir çoğunluğunun inovasyona ve ARGE çalışmalarına ver-
ilmesi ve devlet eliyle denetlenmesi, amacına uygun
kullanılmayan desteklerin, geri alınması gerekliliğini bu-
rada da ifade etmek isterim.  

Değerli meslektaşlarım, Makine mühendisleri odası
kayseri şubesinin 13. Faaliyet döneminin sonuna gelmiş
bulunuyoruz. Bu süreçte odamızı ve mesleğimizi il-
gilendiren birçok gelişme ve yasal düzenlemelerle karşı
karşıya kaldık.  Birçok hak ve edinim kazanmanın yanı sıra
birçok hak kaybına uğradık. Bu dönemde evvelinde olduğu
gibi mücadelelerle dolu geçti, mesleğimizi ve
meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil ederek ülkemize ve
milletimize hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Elbette bu
süreçte en büyük gücümüz bizlere destek veren ve her
zaman yanımızda olan siz değerli meslektaşlarımız
olmuştur. Buradan siz değerli meslektaşlarıma, odamızın
tüm organlarına, şahsım ve yönetim kurulum adına
teşekkürlerimi, şükranlarımı ve muhabbetlerimi sunarım.
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Şube Faaliyetleri

İSTANBUL TÜYAP 
FUARINA KATILDIK

İstanbul‘ da düzenlenen TÜYAP WIN EURASIA 2017
fuarına üyelerimizle beraber katılım sağladık. Fuarda,
Yüzey İşleme Teknolojisi, Kaynak ve Kesme Teknolojisi,
Metal İşleri Teknolojisi gibi bölümleri gezdik.

MEKANİK TESİSAT 
TOPLANTISI YAPILDI

Şube konferans salonunda başkanımız Sn. Ersin FENER
ve Mekanik Tesisat Komisyon başkanı Sn.Murat
KARASAKAL ile birlikte mekanik tesisat komisyon
toplantısı düzenlendi.

LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
KURSU DÜZENLENDİ

23-24 Mart 2017 tarihlerinde LPG istasyonlarında
çalışan personeller için şube müdürümüz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından LPG Taşıt Dolum Personeli eğitimi
verildi.

ADANA TÜYAP FUARINA KATILDIK

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak 18
şubat 2017 tarihinde üyelerimizle beraber TÜYAP
Adana fuarına katılımda bulunduk.
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 
DÜZENLEDİK

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi konferans
salonunda başkan yardımcımız Sn.Tolga KARAKUŞ ve
Öğrenci komisyon başkanı Sn.Engin KONAK‘ ın
katılımlarıyla üye öğrenci kurultayı düzenlendi.

ENDÜSTRİYEL İÇ TESİSAT 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

23-26 Şubat 2017 tarihlerinde şubemiz bünyesinde
Sn.Mehmet Onur AYDIN tarafından Endüstriyel ve
Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
mühendis yetkilendirme kursu düzenlendi.

LPG SORUMLU MÜDÜR  
KURSU DÜZENLENDİ

2-4 Mart 2017 tarihleri arasında şubemiz bünyesinde
şube müdürümüz Sn.Dursun AYYILDIZ tarafından
LPG İstasyonları Sorumlu Müdür Mühendis 
Yetkilendirme kursu düzenlendi.

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ

9-12 Mart tarihlerinde şubemiz eğitim salonunda
Sn.Mehmet Onur AYDIN tarafından Doğalgaz İç
Tesisat Yetkilendirme kursu düzenlendi.
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8 MART DÜNYA KADINLAR
GÜNÜNÜ KUTLADIK

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü, Kadın Komisyonu Başkanımız
Sn.Berrin EYİDEMİR ve yönetim kurulumuzun katılımlarıyla,
Mix Kayseri Yaşam Merkezi Lunch Box’ ta kadın 
üyelerimizle birlikte kutladık

İŞ MAKİNASI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Eğitmenimiz Serdar Ahmet Çetin tarafından MEY
Alkollü İçecekler fabrikasında çalışanlara yönelik iş
makinası  eğitimi veridi.

KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Kulübü ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kay-
seri Şubesi İşbirliği ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi konferans salonunda GSİ-SLV firması
tarafından öğrencilere yönelik Kaynak Mühendisliği
Nedir? konulu seminer düzenledilk.

VALİ ZİYARETİ

Başkanımız Sn. Ersin FENER, Şube sekreterimiz Sn.Akif
AKSOY, Saymanımız Sn.Halil ibrahim CINGILLIOĞLU,
üyelerimiz Sn.Serdal KARA ve Sn.Ferhat YILDIZ, Kay-
seri Valisi Sn.Süleyman KAMÇI'yı makamında ziyaret
etti.
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İKK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

20.02.2017 Tarihinde şubemizde TMMOB  İl Koordi-
nasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

TMMOB KAYSERİ İKK TARAFINDAN VERGİ USUL 
KANUNU UYGULAMALARI,VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
VE FATURA DENETİMİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

26/05/2017 tarihinde Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş. konferans
salonunda Tmmob Kayseri İKK tarafından Vergi Usul Kanunu
Uygulamaları,Vergisel Yükümlülükler Ve Fatura Denetimi
konulu seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacısı Kayseri
Vergi Ve Anlaşmalar Uygulama Bölge Müdürü Sn.Cengiz
Bağcı, serbest müşavir mühendis mimar ve şehir plancılarına
vergi konusunda bilgilendirme yaptı.

KAYSERİ ŞUBE MYK SINAV MERKEZİ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde
yayınlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu
başlamıştır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 27 Nisan 2016
tarihinde bazı mesleklerde belgelendirme konusunda
yetkilendirilmiştir. Kayseri şube olarak sınavlarımızı sınav
merkezimizde yapmaktayız.

MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİNDE SINAV VE 
BELGELENDİRME EĞİTİMİNE KATILIM SAĞLANDI

27 Ocak 2017 tarihinde ankara genel merkezde
düzenlen “ Myk Belgelendirme Eğitimine”  katılım
sağladık.
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GELENEKSEL İFTAR PROGRAMIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

Her sene olduğu gibi Geleneksel Gece ve İftar Yemeğ'inde
buluştuk. Meslek hayatında 25. 35. ve 45. yılını dolduran
üyelerimize başkanımız Sn. Ersin FENER tarafından plaketleri
verilmiştir.

RAMAZAN BAYRAMINDA 
ÜYELERİMİZLE BERABERİZ

Başkanımız Sn. Ersin FENER ve şube yönetim kurulu-
muz ile birlikte bayramın 3.gününde üyelerimizle
bayramlaştık.

BUHAR KAZANI EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında üyemiz Yahya
VAROL tarafından “ Buhar Kazanı Eğitimi”  Verildi.

BAŞKANLAR TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

Şubemizde, Şube Başkanımız Sn. Ersin Fener
başkanlığında, temsilcilik başkanları ile beraber
toplantı düzenlendi. Toplantıda şube ve temsilciliklerin
gündemi değerlendirildi
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SİYASİLERDEN ODAMIZA ZİYARET

Kayseri Milletvekilleri Sn.Mustafa Elitaş, Sn.İsmail Tamer,
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Sn.Memduh
BÜYÜKKILIÇ ve AKP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Sn.Sami
KADIOĞLU ile beraberindekiler şubemizi ziyaret etti.

VERGİ USÜL KANUNU UYGULAMALARI
HAKKINDA SEMİNER DÜZENLENDİ

Serbest Müşavir Mühendis Mimar ve Şehir Plancıların
katılımıyla, vergi usul kanunu uygulamaları hakkında
Vergi Dairesi Başkanı tarafından seminer düzenlendi.

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZİ AÇTIK

Mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını yapmak için, Mimarsinan Organize Sanayi bölgesinde kurmuş olduğumuz uygulamalı
eğitim merkezi için hazırlıklarımız tamamlanmıştır. MYK asansör bakım onarımcısı ve montajcısı için belgelendirme
yapmaktayız. 
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ASANSÖR AVAN VE ASANSÖR 
UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek içi eğitim kapsamında, asansör alanında
çalışmak isteyen üyelerimize yönelik, Asansör Avan
Proje Hazırlama ve Asansör Uygulama eğitimleri
düzenlendi.

MYK DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
SINAVLARINI YAPMAKTAYIZ

Mesleki Yeterlilik Kurumu adına, ısıtma ve iç tesisat
sınavlarını yapmaktayız.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİDE SEKTÖRÜN MÜHENDİSTEN 
BEKLENTİLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Serdal KARA ve Sn. Murat Ziya ÖZTÜRK'ün katılımlarıyla, mühendis adaylarına
yönelik, sektörün  mühendislerden beklentileri konusu hakkında seminer düzenlendi.
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ÖĞRENCİ KONSEYİ 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim
Kurulu üyesi Sn.Tolga KARAKUŞ'un katılımlarıyla öğrenci
konseyi toplantımızı gerçekleştirdik.Toplantıda öğrencilerin
staj istekleri,teknik gezi istekleri ve odamızdan beklentileri
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

GARNİZON KOMUTANLIĞI 
ZİYARET EDİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Sn.
Ersin FENER tarafından Garnizon Komutanlığı ziyaret
edildi.

PATLAMADAN KORUNMA 
DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Şubemiz konferans salonunda  01/04/2017 tarihinde Makina
Mühendisi Sn.Abidin ÖZLER tarafından üyelerimize Patla-
madan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi verildi.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi
olarak Bilirkişilik Temel Eğitimlerini vermek üzere
şubemiz eğitim salonunda bilirkişilik temel eğitimleri
verildi. 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak, Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği mezuniyet törenine
katılım sağladık. Mezun olan arkadaşlarımıza kalem hediye ettik.

ÖĞRENCİ KOMİSYON 
TOPLANTISI YAPILDI

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkan
Yardımcısı Sn. Tolga Karakuş  tarafınndan öğrenci
komisyon toplantısı yapıldı.

A.İ.T.M. HİZMETİ VEREN ÜYELERİMİZ
İLE TOPLANDIK

Şube başkanımız Sn.Ersin FENER'in başkanlığında ilim-
izde araçların LPG dönüşümü konusunda hizmet veren
üyelerimiz ile sızdırmazlık ve araç imal ve tadilat
konusunda toplantı yaptık.
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KENTEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ 
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

TMMOB İl Kordinasyon Kurulu olarak Makina Mühendisleri
Odası Kayseri Şubesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi İnşaat
Mühendisleri Odası ve KAYIMDER'le birlikte 'Kayseri İlimizdeki
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları' hakkında şube konferans salon-
umuzda basın toplantısı düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZİYARET EDİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı
Sn.Ersin FENER ve yönetim kurulu tarafından Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Mustafa ÇELİK
makamında ziyaret edildi.

13.DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Şube konferans salonumuzda Şube başkanımız Sn.Ersin FENER , yönetim kurulu üyelerimiz,İl Temsilcilerimiz ve
danışma kurulu üyelerimiz ile 13.Dönem son danışma kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.
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Şube Faaliyetleri

2. ERCİYES MÜHENDİSLİK ZİRVESİ'NE KATILDIK

05.12.2017 Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsü Konferans salonunda gerçekleşen Erciyes Mühendislik
Zirvesi’ ne yönetim kurulu üyemiz Sn.Serdal KARA ile katılım sağladık.

İŞ & MÜHENDİS

İş arayan üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve meslektaşlarımıza iş arama süreçlerinde kolaylık
sağlamak amacıyla şubemiz tarafından yürütülen çalışmalar hakkına bilgi almak için lütfen şubemizle

iletişime geçiniz.
kayseri@mmo.org.tr
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İMZALANAN PROTOKOLLER

Aşağıdaki firmalar ile Şubemiz arasında indirim protokolü imzalanmıştır. 
Ayrıntılı bilgi ve güncel protokollere http://kayseri.mmo.org.tr 

aderisnden ulaşabilirsiniz.

Şube Faaliyetleri
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EĞİTİMLERİMİZ

   

   

 -   

 -   

 

 
 

19-   

 
 

-   

 22-   

 -   

 -   

 
19-   

 
6-   

 9-   

 15-   

 2- -   

   

 -   

   

 
-   

 
-   

 

bülten 97 aralık_Layout 1  8.01.2018  18:15  Page 19



Temsilciliklerimiz

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 66620

ERZİNCAN

20.01.2017 tarihinde Yürütme Kurulu Başkanı, Üyeleri
ve Asansör Montaj ve Bakım hizmeti yapan firma 
yetkilileri ile Asansör Yönetmeliği ve Uygulamaları ile
ilgili yemekli istişare toplantısı yaptık.

  

   

 
 

         
   

   

 
 

  
      

 

ARAÇLARIN LPG’ YE DÖNÜŞÜMÜ 
YETKİLİ FİRMALARIYLA TOPLANTI YAPTIK

19.01.2017 tarihinde Yürütme Kurulu Başkanı ve
Araçların LPG’ ye Dönüşümü hizmeti yapan firma
yetkilileri ile yemekli istişare toplantısı yaptık.

  

   

 
 

         
   

   

 
 

  
      

 

TEMSİLCİLİK ÜYELERİMİZLE YENİ BİNA
LOKALİNDE KAHVALTI PROGRAMI YAPTIK  

 

   
  

 
   

 
 

          
   

25.02.2017 tarihinde Temsilcilik Yürütme Kurulu
Başkanı, Yür.Krl.Üyeleri ve Temsilcilik üyelerimizle yeni
hizmet binamızın lokalinde kahvaltı programı yaptık. 

ARAÇLARIN LPG’ YE DÖNÜŞÜMÜ YETKİLİ
FİRMALARIYLA TOPLANTI YAPTIK

05.04.2017 tarihinde Yürütme Kurulu Başkanı ve
Araçların LPG’ ye Dönüşümü hizmeti yapan firma
yetkilileri ile  istişare toplantısı yaptık.

 

 

   
  

 
   

 
 

          
   

ASANSÖR YETKİLİ FİRMALARIYLA
TOPLANTI YAPTIK
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ERZİNCAN

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ VE KEMAH İLÇE
BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

PROTOKOLLERİ İMZALADIK

05.06.2017 tarihinde; Erzincan İl Özel İdaresi ve
Kemah İlçe Belediyesi Asansör periyodik kontrol pro-
tokolü imzalandı.

 

 

     
  

 

 

       
 

PE KAYNAKÇI KURSU DÜZENLEDİK

10-11 NİSAN 2017 tarihleri arasında Temsilciliğimizde
PE Kaynakçı Kursu düzenledik. Kurs Kayseri Şube
Eğitimcisi/Teknik Görevlisi Hilmi KÜÇÜKGÖZE
tarafından verildi.

 

 

     
  

 

 

       
 

“ GELENEKSEL İFTAR 
PROGRAMI”  YAPTIK 

 

 

  
 

  

08.06.2017 tarihinde, Kayseri Şube Başkanımız ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilcilik Üyelerimiz ve Pro-
tokol Üyeleri ile birlikte “ Geleneksel  İftar Programı”
yaptık.  Meslekte 25. 35. ve 45. Yılını tamamlayan
üyelerimize plaket verildi.

ERZİNCAN BELEDİYESİ YETKİLİLERİ İLE ASANSÖR
PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ

İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

17.07.2017 tarihinde; Erzincan Belediyesi Başkanı Ce-
malettin BAŞSOY, Başkan Yardımcısı Osman ALANUR
ve İmar ve Şehircilik Müdürü Alpaslan ZORLU ile 2017
Yılı sonunda Asansör Periyodik Kontrol protokolünün
yenilenmesi ile ilgili görüşmeler yaptık.
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KIRŞEHİR

21.01.2017 tarihinde İl Temsilciliğimizde, mekanik
SMM’ li üyelerimizin mesleki sıkıntıları,
temsilciliğimizden beklentileri konusunda fikir
alışverişinde bulunuldu.

SMM’ Lİ ÜYELERİMİZLE VERGİ DENETİMİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

DÜZENLEDİK 

20.01.2017 tarihinde İl Temsilciliğimizde, Kırşehir Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür
ALBAYRAK’ ın katılımıyla TMMOB bağlı meslek odalarında
kesilen mesleki hizmet faturalarının vergi denetlenmesinde
dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında SMM’ li üyeler-
imizi bilgilendirme toplantısı düzenledik.

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU
MÜDÜR EĞİTİMİ DÜZENLEDİK

19-20-21.01.2017 tarihlerinde temsilcilik eğitim salo-
nunda Kayseri Şube Müdürü Mak. Müh. Dursun 
AYYILDIZ tarafından “ Lpg Otogaz İstasyonu Sorumlu
Müdür “  kursu verildi.

MEKANİK SMM’ Lİ ÜYELERİMİZLE
TOPLANTI DÜZENLEDİK 

09.03.2017 tarihinde İl Temsilciliğimizde, Şube Başkanımız
Ersin FENER’ in katılımıyla mekanik SMM’ li üyelerimizin
mekanik tesisat proje uygulamalarında karşılaştıklar sorunlar,
çözüm önerileri ve meslekte birliktelik hakkında istişare
toplantısı düzenledik.

MEKANİK SMM’ Lİ ÜYELERİMİZLE
TOPLANTI DÜZENLEDİK 
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KIRŞEHİR

KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
GELENEKSEL GECE DÜZENLEDİK

02.06.2017 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliğimiz tarafından
MADO’ da MMO Kayseri Şube Başkanımız Ersin FENER
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla üyelerim-
ize geleneksel iftar yemeği verildi. Düzenlenen gecede
meslekte 25. ve 35. yılını dolduran İl Temsilciliği üyelerine
plaket verildi.

ODA BAŞKANLARI VE YÖNETİMLERİYLE
FAALİYET SUNUM TOPLANTISINA

KATILIM SAĞLADIK

16.03.2017 tarihinde oda başkanları, TMMOB’ a bağlı
odaların başkan, yönetim kurulları ve MMO İl Temsilciliğimiz
Yönetim Kurulu’ nun iştirakleriyle Kırşehir Belediye Başkanı
Yaşar Bahçeci’ nin belediye çalışmaları hakkındaki faaliyet
sunum toplantısına katılım sağladık.

KAYSERİ ŞUBE GELENEKSEL GECEYE
KATILIM SAĞLANDI

16.06.2017 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme
Kurulu, Kayseri Şube’ nin vermiş olduğu geleneksel
iftar yemeğine katılım sağladı.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
KURSU VERİLDİ

15.07.2017 tarihinde tarihlerinde temsilcilik eğitim sa-
lonunda Yozgat Teknik Görevlisi Mak. Müh. Safa KILIÇ
tarafından “  Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı— BEP TR II
Oryantasyon Eğitimi “  kursu verildi.
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KIRŞEHİR

KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
GELENEKSEL GECE DÜZENLEDİK

02.06.2017 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliğimiz tarafından
MADO’ da MMO Kayseri Şube Başkanımız Ersin FENER
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla üyelerim-
ize geleneksel iftar yemeği verildi. Düzenlenen gecede
meslekte 25. ve 35. yılını dolduran İl Temsilciliği üyelerine
plaket verildi.

ODA BAŞKANLARI VE YÖNETİMLERİYLE
FAALİYET SUNUM TOPLANTISINA

KATILIM SAĞLADIK

16.03.2017 tarihinde oda başkanları, TMMOB’ a bağlı
odaların başkan, yönetim kurulları ve MMO İl Temsilciliğimiz
Yönetim Kurulu’ nun iştirakleriyle Kırşehir Belediye Başkanı
Yaşar Bahçeci’ nin belediye çalışmaları hakkındaki faaliyet
sunum toplantısına katılım sağladık.

KAYSERİ ŞUBE GELENEKSEL GECEYE
KATILIM SAĞLANDI

16.06.2017 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme
Kurulu, Kayseri Şube’ nin vermiş olduğu geleneksel
iftar yemeğine katılım sağladı.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
KURSU VERİLDİ

15.07.2017 tarihinde tarihlerinde temsilcilik eğitim sa-
lonunda Yozgat Teknik Görevlisi Mak. Müh. Safa KILIÇ
tarafından “  Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı— BEP TR II
Oryantasyon Eğitimi “  kursu verildi.
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Temsilciliklerimiz
SİVAS

Temsilciliğimiz hizmet binamızda 22/04/2017 tarihinde
SMM hizmeti sunan üyelerimiz ile toplantı yapılmıştır.

ASANSÖR VE ASANSÖR AVAN MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ

Temsilciliğimiz Konferans Salonunda 07-10/02/2017
tarihleri arasında Sn.Amaç SARIGÜLÜ tarafından semi-
ner verildi.

GELENEKSEL GECE DÜZENLENDİ

09/06/2017 tarihinde İl Temsilciliğimiz tarafında Cumhuriyet
Üniversitesi Balo Salonu’  nda Kayseri Şube Başkanlığı’  nın
ve üyelerimizin de katılımıyla “ Geleneksel Gece ve İftar
Yemeği”  düzenlenmiştir. Gecemizde 25 – 35 ve 45. Yılını
doldurmuş üyelerimize plaket töreni yapılmıştır.

EKB KURSU DÜZENLENDİ

Temsilciliğimiz Konferans Salonunda 21/07/2017 tarihleri
arasında Sn.Safa KILIÇ tarafından seminer verildi.

SMM’  Lİ ÜYELERİMİZ İLE 
TOPLANTI YAPILDI
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Temsilciliklerimiz
YOZGAT

POMPACI EĞİTİMİ VERİLDİ

Şube Müdürümüz Dursun AYYILDIZ tarafından LPG
Dolum Personeli(POMPACI) eğitimi verildi.

SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET ETTİK

MMO Yozgat il temsilciliği başkanı Tahir DEMİREL ve
Yönetim kurulu üyeleri Yozgattaki siyasi parti il
başkanlarına ziyaret gerçekleştirildi.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMM Yozgat il temsilciliği olarak geleneksel olarak
düzenlenen iftar yemeği gerçekleştirildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

MMO Yozgat İl temsilciği başkanı Tahir Demirel’ in
basın açıklamaları çeşitli gazetelerde yer aldı
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Temsilciliklerimiz
NEVŞEHİR

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  

 

 

 

 
31.05.2017 TARİHİNDE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ. 
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ÜZÜLDÜKLERİMİZ
47190 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ CİHAN ERDOĞANIN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

30363 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ORHAN ÇAKMAK VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

99999 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ NECATİ CUMAOĞLUNUN BABAANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

39112 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ BEKİR SITKI TAHTASAKALIN ANNEANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE  ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

88045 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YAHYA KESKİN İN AMCASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

37911 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA SAÇMACININ BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

37152 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ NECATİ ŞAHİNİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

65847 SİCİL NUMARALI KAYSERİ MMO YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ OĞUZHAN AKBULUTUN BABASI, 67675 SİCİL NUMARALI AZİZE AKBULUTUN KAYINPEDERİ VEFAT

ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

15260 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ TAHİR GENÇİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

55495 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MEHMET ALPER SİCİMLİGİLLERİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

79677 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ERDAL ÇINARIN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

29013 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ EYYÜP GERÇEKÇİOĞLUNUN EŞİ VE ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMELERE ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

31561 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA ÇAĞLIGONCUNUN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

76769 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ OSMAN İZ’İN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

20602 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ NEVZAT KAYA’NIN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

50204 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ HACI MEHMET KİLCİ’NİN KAYIN BİRADERİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

41685 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA IŞIK’IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

38161 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ AYFER ERDOĞAN’IN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

66984 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ EMRE BENZER’İN DEDESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

60270 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MEHMET BEZİRCİOĞLU’NUN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

110456 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ, KAYSERİ ŞUBE TEKNİK GÖREVLİMİZ  OĞUZHAN ŞENGÜL’ÜN ANNEANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET,

YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

23307 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ALAATİN ONAT’IN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

7054 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YUSUF ÜSTÜNDAĞ’IN ANNESİ, 70358 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ İHSAN ÜSTÜNDAĞ’IN BABAANNESİ, 68316 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ

BEKİR DEMİREL’İN EŞİNİN BABAANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

46194 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSA CİNGÖZ’ÜN AMCASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

67834 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ FATİH KÜRTÜNCÜ’NÜN ANNEANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

43350 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ RÜŞTÜ ÖZKUL’UN ANNEANNESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Değerli Üyemiz; 
Acılar paylaştıkça azalır, 

Mutluluklar Paylaştıkça büyür 
sözünden yola çıkarak,

Sizler de sevinçlerinizi ve 
üzüntülerinizi bu sayfada 

paylaşmak isterseniz, 
0850 495 0 666 numaralı 

telefonumuzu arayarak 
bize bilgi verebilirsiniz.
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Sanayileşme ile birlikte üretimde insan faktörünün yeri azal-
maya yüz tutsa da, hala en önemli faktör olma özelliğini
korumaktadır. Ülkemizde ve dünyada, insan canını korumaya
yönelik ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, maalesef hala iste-
nilen başarının yanından bile geçebilmiş değiliz. ILO verilerine
göre tüm dünyada yılda yaklaşık 317 milyon iş kazası meydana
gelmekte ve bu kazalar sonucu her yıl 2,3 milyon çalışan
hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her 6 saatte 1 insanın,
iş kazası sebebi ile hayatını kaybettiği rapor edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan iş
kazaları ile ilgili verilerden Türkiye’ de 2011 yılında meydana
gelen 69.227 iş kazasında 1.700 işçi hayatını kaybederken,
2012 yılında 74.871 iş kazasında 744 işçinin hayatını kaybettiği
görülmektedir. Meydana gelen iş kazası sayısı artmasına
rağmen, hayatını kaybeden işçi sayısının azalmasının nedenleri
ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. Bu durum, kazaların
niteliğine yönelik ayrıntılı araştırmalara duyulan ihtiyacı bir kez
daha göstermesi açısından dikkate değerdir. 

İstatistiklerden elde edilen bir diğer enteresan sonuç ise;
kazaların yaklaşık yarısının işe başladıktan sonraki ilk üç saat
içerisinde meydana gelmiş olması, kazaya uğrayanların genel-
likle işe başlamalarının birinci yılında kazalanmış olmaları ve
kazaya en fazla uğrayanların 25-30 yaş aralığında
bulunmalarıdır.

Ülkemiz iş kazaları açısından AB ülkelerinden 7 kat fazla iş
kazası ile AB de birinci, Dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu sonu-
cun en önemli sebebi bizim sanayileşme yarışına çok geç
başlamış olmamız ve ilgili kanun ve mevzuatımızın henüz yeter-
siz olmasıdır.Tüm bu acı gerçeklere rağmen ülkemiz bu konuda
azda olsa bir ilerleme sağlamıştır. Aşağıdaki fotoğraf Osmanlının
son dönemlerinde Kozlu maden ocağında yalınayak çalışan
işçilere aittir. 

Günümüzde ramak kala ve kaza analizleri, risk
değerlendirmeleri yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaya
çalışılmaktadır. Uygun kişisel koruyucu donanımın (KKD)
kullanılmasına önem verilmektedir. Ama elbette ki daha alacak
çok yolumuzun olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Şimdi birkaç yaşanmış kazayı irdeleyelim ve aslında önle-

menin ne kadar kolay olduğunu görelim;

1-HAVA YERİNE NİTROJEN SOLUYARAK ÖLMEK
Bir petrokimya tesisinde kimyasal reaktor tanklarından birine

sokulan bir müteahhit işçisinin vazifesi tank duvarlarını kum
tabancası ile temizlemektir.

Bu işi yaparken koruyucu elbise ve maske takmak zorundadır.
Maske takılı iken nefes alma işi,müteahite ait temiz hava kom-
presoründen sağlanmaktadır.

O gün müteahitin hava kompresorü bozuk olduğu
için,müteahitin formeni işyerine ait merkezi hava sitemini kul-
lanmak ister ve o bölgedeki hortumlardan birisini maskeye
bağlanması için tank içine salar. Ancak tank içine yanlışlıkla
hava hortumu değil nitrojen (azot) hortumu salınmıştır.
Maskede hava yerine nitrojen soluyan işçi oksijensiz kalarak bil-
incini kaybeder ve kaldırıldığı hastanede ölür.

KAZANIN NEDENİ:
• Müteahit kendi ekipmanını kullanmak yerine yabancısı

olduğu bir çevrenin ekipmanını kullanmıştır.
• Hortum vanası üzerinde nitrojen vanası olduğuna dair her-

hangi bir yazı, işaret vs yoktur.

2-İSKELEYİ TAŞIYAN ÇELİK HALAT KOPTU
İki işçi iki tarafında çelik halat ile askıya alınmış bir iskelede

bina duvarını onarmaktadır.
İskeleyi taşıyan halatlardan birisi askı yerindeki bağlantı

noktasında kopunca, işçilerden biri düşerek ölür diğeri açık bir
pencerenin pervazına tutunarak canını zor kurtarır.

KAZANIN OLMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİYDİ
Askı halatlarının özellikle bağlantı noktaları çalışmadan önce

kontrol edilmeli, aşınmış, liflerinden bazıları kopmuş halatlar
kullanılmamalıydı.

İşçiler kendilerini iskele dışında sağlam yerlere emniyet ke-
merleri ile bağlamış olmalıydı.

Benzer bir başka kaza ise;
Dış cephe kaplaması yapan iki mütahit işçisi yukarıdaki gibi

iki ucundan çelik halatla askıya alınmış iskelede Elektrik ark
kaynağı yapmaktaydı.

Elektrik kaynağının hatalı şase bağlantısı nedeni ile çelik halat
ile metal dış cephe kaplaması arasında ark oluştu. Ark net-
icesinde bazı telleri kopan halat zayıflayınca tümden koptu ve
iki işçi düşerek hayatını kaybetti.

Özellikle elektrik kaynağının şase bağlantısının sağlıklı
olmasına dikkat edilmeli, hatta o koşullarda kaynak hiç
yapılmamalı ve mutlaka emniyet kemeri kullanılmış olmalıydı.

Daha bir çok kaza örneği inceleyebilir ve olmaması için
alınması gereken önlemleri analiz edebiliriz. Kaza olduktan
sonra yapılan analiz en kolay analizdir, bizler kazayı önceden
analiz etmek zorundayız ki önleyici faaliyetlerde bulunabilelim.
Risk algımızı daima açık tutalım, yüksek derecede risk
almayalım, aldırmayalım.

Kazasız günler dilerim…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SERDAL
KARA

MMO Kayseri Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
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Sanayileşme ile birlikte üretimde insan faktörünün yeri azal-
maya yüz tutsa da, hala en önemli faktör olma özelliğini
korumaktadır. Ülkemizde ve dünyada, insan canını korumaya
yönelik ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, maalesef hala iste-
nilen başarının yanından bile geçebilmiş değiliz. ILO verilerine
göre tüm dünyada yılda yaklaşık 317 milyon iş kazası meydana
gelmekte ve bu kazalar sonucu her yıl 2,3 milyon çalışan
hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her 6 saatte 1 insanın,
iş kazası sebebi ile hayatını kaybettiği rapor edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan iş
kazaları ile ilgili verilerden Türkiye’ de 2011 yılında meydana
gelen 69.227 iş kazasında 1.700 işçi hayatını kaybederken,
2012 yılında 74.871 iş kazasında 744 işçinin hayatını kaybettiği
görülmektedir. Meydana gelen iş kazası sayısı artmasına
rağmen, hayatını kaybeden işçi sayısının azalmasının nedenleri
ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. Bu durum, kazaların
niteliğine yönelik ayrıntılı araştırmalara duyulan ihtiyacı bir kez
daha göstermesi açısından dikkate değerdir. 

İstatistiklerden elde edilen bir diğer enteresan sonuç ise;
kazaların yaklaşık yarısının işe başladıktan sonraki ilk üç saat
içerisinde meydana gelmiş olması, kazaya uğrayanların genel-
likle işe başlamalarının birinci yılında kazalanmış olmaları ve
kazaya en fazla uğrayanların 25-30 yaş aralığında
bulunmalarıdır.

Ülkemiz iş kazaları açısından AB ülkelerinden 7 kat fazla iş
kazası ile AB de birinci, Dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu sonu-
cun en önemli sebebi bizim sanayileşme yarışına çok geç
başlamış olmamız ve ilgili kanun ve mevzuatımızın henüz yeter-
siz olmasıdır.Tüm bu acı gerçeklere rağmen ülkemiz bu konuda
azda olsa bir ilerleme sağlamıştır. Aşağıdaki fotoğraf Osmanlının
son dönemlerinde Kozlu maden ocağında yalınayak çalışan
işçilere aittir. 

Günümüzde ramak kala ve kaza analizleri, risk
değerlendirmeleri yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaya
çalışılmaktadır. Uygun kişisel koruyucu donanımın (KKD)
kullanılmasına önem verilmektedir. Ama elbette ki daha alacak
çok yolumuzun olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Şimdi birkaç yaşanmış kazayı irdeleyelim ve aslında önle-

menin ne kadar kolay olduğunu görelim;

1-HAVA YERİNE NİTROJEN SOLUYARAK ÖLMEK
Bir petrokimya tesisinde kimyasal reaktor tanklarından birine

sokulan bir müteahhit işçisinin vazifesi tank duvarlarını kum
tabancası ile temizlemektir.

Bu işi yaparken koruyucu elbise ve maske takmak zorundadır.
Maske takılı iken nefes alma işi,müteahite ait temiz hava kom-
presoründen sağlanmaktadır.

O gün müteahitin hava kompresorü bozuk olduğu
için,müteahitin formeni işyerine ait merkezi hava sitemini kul-
lanmak ister ve o bölgedeki hortumlardan birisini maskeye
bağlanması için tank içine salar. Ancak tank içine yanlışlıkla
hava hortumu değil nitrojen (azot) hortumu salınmıştır.
Maskede hava yerine nitrojen soluyan işçi oksijensiz kalarak bil-
incini kaybeder ve kaldırıldığı hastanede ölür.

KAZANIN NEDENİ:
• Müteahit kendi ekipmanını kullanmak yerine yabancısı

olduğu bir çevrenin ekipmanını kullanmıştır.
• Hortum vanası üzerinde nitrojen vanası olduğuna dair her-

hangi bir yazı, işaret vs yoktur.

2-İSKELEYİ TAŞIYAN ÇELİK HALAT KOPTU
İki işçi iki tarafında çelik halat ile askıya alınmış bir iskelede

bina duvarını onarmaktadır.
İskeleyi taşıyan halatlardan birisi askı yerindeki bağlantı

noktasında kopunca, işçilerden biri düşerek ölür diğeri açık bir
pencerenin pervazına tutunarak canını zor kurtarır.

KAZANIN OLMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİYDİ
Askı halatlarının özellikle bağlantı noktaları çalışmadan önce

kontrol edilmeli, aşınmış, liflerinden bazıları kopmuş halatlar
kullanılmamalıydı.

İşçiler kendilerini iskele dışında sağlam yerlere emniyet ke-
merleri ile bağlamış olmalıydı.

Benzer bir başka kaza ise;
Dış cephe kaplaması yapan iki mütahit işçisi yukarıdaki gibi

iki ucundan çelik halatla askıya alınmış iskelede Elektrik ark
kaynağı yapmaktaydı.

Elektrik kaynağının hatalı şase bağlantısı nedeni ile çelik halat
ile metal dış cephe kaplaması arasında ark oluştu. Ark net-
icesinde bazı telleri kopan halat zayıflayınca tümden koptu ve
iki işçi düşerek hayatını kaybetti.

Özellikle elektrik kaynağının şase bağlantısının sağlıklı
olmasına dikkat edilmeli, hatta o koşullarda kaynak hiç
yapılmamalı ve mutlaka emniyet kemeri kullanılmış olmalıydı.

Daha bir çok kaza örneği inceleyebilir ve olmaması için
alınması gereken önlemleri analiz edebiliriz. Kaza olduktan
sonra yapılan analiz en kolay analizdir, bizler kazayı önceden
analiz etmek zorundayız ki önleyici faaliyetlerde bulunabilelim.
Risk algımızı daima açık tutalım, yüksek derecede risk
almayalım, aldırmayalım.

Kazasız günler dilerim…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SERDAL
KARA

MMO Kayseri Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi

İmzalanan Protokoller
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Yeni Üyelerimiz

AHMET CEYLAN

İBRAHİM YARGU

MUHSİN AL

TUĞRUL OKTAY CEREN OKUYUCU

AYŞE KARAKAŞ

KUBİLAY MANTI

MUSTAFA ZAFER

TUNCAY ÜZÜMCÜ

BURAK ŞEN

KUDRET KAYA

ÖMER ERDOĞAN

YUNUS EMRE TAKCI

ERSİN KIRMIZI

LÜTFULLAH 
AKBULUT

RABİA YILMAZ

YUSUF KAHRAMAN

COŞKUN ÖZER RESUL YILMAZHATİCE ARSLAN İBRAHİM YARGU OZAN KARABULUT

HASAN ÜLKER

MEHMET AKİF
OYMAK

ŞEYDA DEMİR



Teknik Hizmetler

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ
ALDINIZ MI?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunludur.
ZORUNLULUĞU NEDİR?
"Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on
iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ol-
mayan kişiler çalıştırılamayacaktır."
KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAVLARI
Belgelendirme için yapılan başvurular ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kaynakçılara TÜRK-AK
onaylı uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası" verilmektedir.
HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge
zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde 01/01/2017 tari-
hinden itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.01/01/2017 tarihinden itibaren kendi
çalışma sınıfında MYK Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu`nun
belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MYK YÖNETİM KURULU 27 NİSAN 2016 TARİH VE 2016/23 SAYILI KARARI İLE AŞAĞIDAKİ

ALANLARDA SINAV VE BELGELENDİRME YAPMA KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMİŞTİR.
• 13UY0145-3 ENDSÜTRİYEL TAŞIMACI (SEVİYE-3)
• 13UY0171-3 KAZICI YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ (SEVİYE3)
• 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE3)
• 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
• 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
• 11UY0026-3 DOZER OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
• 11UY0027-3 SİLİNDİR OPERATÖRÜ (SEVİYE-3)
• 11UY0028-3 EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
• 11UY0029-3 GREYDER OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
• 11UY0033-3 DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
• 11UY0034-3 DOĞALGAZ POLİETİLEN KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
• 09UY0001-3 PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE-3) 
• 12UY0092-3  ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI  (SEVİYE-3) 
• 12UY0091-3  ASANSÖR MONTAJCISI (SEVİYE-3)
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SEVİNDİKLERİMİZ…

73937 sicil numaralı üyemiz Sn. Yılmaz YÜCEL’in Beyza İsimli kızı olmuştur. YÜCEL ailesini tebrik eder, Beyza YÜCEL’E sağlıklı ve mutlu uzun
ömürler dileriz.

52527 sicil numaralı üyemiz Sn. Ali AKARSU’nun Burak isimli oğlu olmuştur. AKARSU ailesini tebrik eder, Burak AKARSU’na sağlıklı ve mutlu
uzun ömürler dileriz.

21820 Sicil Numaralı Üyemiz Ve MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Ömer ÇETİNER’ İn Oğlu Saygın ÇETİNER ile Seher ER Dünya
Evine Girmiştir. Genç Çiftleri Tebrik Eder, Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

52351 sicil numaralı üyemiz ve teknik personelimiz Atilla ÇİÇEK ‘in Büşra isimli kızı olmuştur. ÇİÇEK ailesini tebrik eder, küçük Büşra’ya sağlıklı
ve mutlu uzun ömürler dileriz.

92608 Sicil Numaralı Üyemiz Ammar BULUT dünya evine girmiştir. Genç çiftleri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.
50168 sicil numaralı üyemiz Fadime SOLMAZ Yozgat Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezine Müdür olarak atandı.Sn.SOLMAZ’a yeni görevinde

başarılar dileriz.

ÜZÜLDÜKLERİMİZ…

27646 Sicil numaralı üyemiz Sn. Ahmet ÖZDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
11170 Sicil numaralı üyemiz Sn. Mehmet Yener KURTARAN’I kaybettik. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
86838 Sicil numaralı üyemiz Sn. Alper SİRVAN’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
68779 Sicil numaralı üyemiz Sn. Mükremin HASBÜLBÜL’ün dedesi vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
9608 Sicil numaralı üyemiz Sn. Kıyas GÜNDÜZ’ün abisi vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
59412 sicil numaralı üyemiz MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Bilal İĞDELİ’nin babası vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz
63351 sicil numaralı üyemiz Eray Kemal KIRAY’ın dedesi vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz
48005 sicil numaralı üyemiz MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet GÖÇEN’nin dayısı vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
58857 sicil numaralı Üyemiz Reşat ARSLAN’ın Kardeşi Polis Memuru Ferhat ARSLAN Van’da PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombayı imha etmek

isterken şehit düşmüştür. Şehit Polisimize Yüce ALLAH ‘(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
52792 sicil numaralı üyemiz Burcu SAYAR’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli Üyemiz; 
Acılar paylaştıkça azalır, 

Mutluluklar Paylaştıkça büyür 
sözünden yola çıkarak,

Sizler de sevinçlerinizi ve 
üzüntülerinizi bu sayfada 

paylaşmak isterseniz, 
0850 495 0 666 numaralı 

telefonumuzu arayarak 
bize bilgi verebilirsiniz.

İmzalanan Protokoller
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ABDULVAHAP 
KANDAL

AHMET BURAK 
DEVECİ

AHMET TARIK
KAVAFOĞLU AKİL MAT ALİ TUFAN AYKUT BÜLBÜL AYKUT PARLAK AYŞE ÇOPUR

CİHAN ZEKİ UYGUN ÇAĞATAY SEYFİ ÇİĞDEM SÖZDEN DENİZ SAYGIN DERVİŞ ARIAV EBUBEKİR ERKAN ELİF GÜLTÜRK ELİF KABAKÇI

FATİH ÇAKICI FERHAT GEDİK FERHAT KAYA FERHAT POLAT FİKRİ BARAN GÖKHAN YILDIRIM GÜL BETÜL
AYDOĞDU

HACI HÜSEYİN
TANSU AKTAŞ

HÜSEYİN KEKLİK İBRAHİM AYDUSLU İBRAHİM DELİCE İLHAN SAHİP İLKNUR TÜRKOĞLU İSMAİL BOR İSMAİL ÖZGÜN KOÇ İZZET TAŞÇI 

MEHMET ERÇIKTI MEHMET MUSTAFA
ÖZCAN

MEHMET ZİŞAN
KAYA

MUAMMER
BAHÇECİOĞLU

ZEYNEP AZRA
GÜNGÖR

MUHAMMED
MUSTAFA ERDOĞAN MUHAMMED POLAT MUHAMMED

SALMAN

NAZİF ODABAŞI OĞUZ POLAT OĞUZHAN ŞENGÜL OĞUZHAN TARCAN ONUR CAN HASİLİK ONUR YAVUZ
ALTUNTAŞ ORHAN ÖZDEMİR OSMAN YILMAZ

SEDAT ÇAVLAN SEDAT GÜR SEDAT VİCDANLI SERKAN DELİCE SERVET ESER SİBEL TAŞTI SİNAN HASAN
YAZAR ŞERİFE SELVİ
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BAHADIR YÜCER BETÜL YILMAZ BİROL TÜRKOĞLU BURAK BAHADIR
ERDOĞAN BURAK CENGİZ BURAK ŞENOL CEMİLE ŞEYDA

MAHİR CİHAN GÖKALP

EMRE CAN
KARAKUŞ EMRE DEMİR EMRE KORKMAZ ERHAN ERENSAYIN ETHEM CAN

PARKAN EYLEM BİNİCİ FADİME NESLİHAN
ACER FATİH AFŞAR

HADİ DAĞDELEN HAKAN 
DEMİRKIRAN HAKKI AÇIKEL HALİT İMREN HARUN ÖZTÜRK HAYRİYE YÜCE HAYRULLAH

LATİFOĞLU HÜSEYİN KARAKURT

KADİR ALBAYRAK KADİR HASÇETİN YUNUS PAMUK YÜKSEL CAN DEMİR-
SOY

LATİF MEHMET
TATLI LEVENT ÇELİK MAHMUT KESMÜK MEHMET AKİF

KAHRAMAN

MUHAMMET ZAHİT
BAKIŞ MURAT ERTAN MURAT

MUHAMMED AKSU MUSTAFA CİNGÖZ MUSTAFA İLKER
ŞAPCI MUSTAFA METE MÜHEYMİN ARSLAN NAGİHAN ÇEKİRGE

 OZAN HENDEKLİ ÖMER ÖZER ÖMER TALHA
DEMİRCİ ÖMER ULUSOY RAMAZAN YAPAR RECEP AVCI RECEP YILDIZ SABİD NUMAN

YAVUZ

 ŞEYMA DORA TUĞÇE GÜRGENÇ UFUK GÖKDEMİR UĞUR KİTİR YASİN EFESOY YASİN GÖZE YUNİS AKKAŞ YUNUS EMRE
TURGUT
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Üyelerden Yazılar

Farklı çalışma alanları kendilerine has riskler taşımaktadır. Biz de
hangi iş kolunda faaliyet gösteriyor isek, onunla alakalı tehlike ve
risklere hakim olmak zorundayız.  Bu yazımda, endüstriyel uygula-
malarda iş sağlığı ve güvenliği hususunda önemli bulduğum bazı
konuları sizlerle paylaşacağım.

Endüstriyel uygulama örnekleri ne olabilir mesela? 
- Kaynak işleri
- Robotik sistemler
- Kimyasal kullanılarak yapılan yüzey işleme işleri…, etc.
Hızla gelişen sanayi ve teknoloji sebebi ile endüstriyel uygulama

çeşitleri ve sahaları da hızla artmaktadır. Bu hıza İş Sağlığı ve
Güvenliği hizmeti ve altyapısı yetişemez ise, kazaların yaşanması
kaçınılmaz olacaktır. Her bir işlem, üzerine çok uzun
konuşabileceğimiz kadar detaylı ve önemli. Biz kısa örneklemeler ve
bilgilendirmeler ile konuyu özetlemeye çalışalım.

Örneğin kaynak işlerine bakalım; Bu gün üretim yapmanın temel
taşı olmuş durumda bir işlemdir kaynak işlemi. Pratik ve hızlı sonuç
elde edilen önemli bir proses. Kaynak işleminin uygulama alanı ve
malzeme sınıfı oldukça geniş. Ama İş sağlığı ve Güvenliği açısından
özellikle dikkat çekmemiz gereken çeşidi, metal malzemelerin
birleştirilmesi işlemleridir. Bu tip kaynak yöntemlerinin yarattığı
tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin önlenmesi için öncelikle bu
tehlikelerin anlaşılması ve sınıflandırılması gerekmektedir. Kaynak
işlemlerinde çalışanlar ve çevrenin maruz kaldığı tehlikeler; toz, gaz
ve duman gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı
ışınlar, çalışma ortamında ortaya çıkan gürültü, elektrikle çalışmadan
kaynaklanan tehlikeler, endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüplerinin
yol açacağı tehlikeler ve kaynak yapılan ekipman ve ortamdan kay-
naklanan tehlikeler şeklinde özetlenebilir. Tüm bunların iyi analiz
edilmesi ve sırasıyla, tehlikeyi kaynağında yok etme ve toplu ko-
runma önlemlerinin alınması prosesleri uygulanmalıdır. Fakat bu işin
içinde birisi olarak üzülerek söylemeliyim ki; genelde basit kişisel ko-
runma önlemleri ile bu iş geçiştirilmekte, toplu korunma önlemleri
dikkate alınmamaktadır. Tabi hepsinden önde gelen adım,
çalışanların eğitimidir. Bir kaynakçı, yaptığı işin ve kullandığı maki-
nenin tehlikelerinden haberdar olmalıdır. Bu durum 4857 sayılı

kanun ile de net olarak belirtilmiş ve zorunlu kılınmıştır.

Peki endüstriyel robot nedir? Standardın yaptığı net tanıma göre;
“ Endüstriyel uygulamalarda kullanılan sabit veya hareketli olabilen,
üç veya daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü,
yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür” . Yani;
malzeme ve parçaları taşımak, özel fonksiyonları yerine getirmek için
tasarlanmış, değişken hareketleri yaparak montaj, kesme, kaynak ve
benzeri uygulamaları gerçekleştirebilen programlanabilir çok fonksiy-
onlu mekanik cihazlardır, da diyebiliriz. Günümüzde endüstriyel ro-
botlar, genellikle güvenli olmayan, sağlık yönünden sakınca içeren
işlerde ve yüksek oranda tekrarlama içeren tekdüze işlerde
kullanılmaktadır. Bu kullanımla birlikte de robotların kendi
oluşturduğu iş güvenliği riskleri ortaya çıkmaktadır elbette. Bir de,
hem hızlı hem de hatasız iş yapılması gerekliliği olunca, iş kazası riski
katlanarak büyümektedir. Bu sistemlerde yaşanılan iş kazası istatistik-
leri bize gösteriyor ki; robot kazalarının daha çok rutin olmayan
koşullarda, yani robotun programına uygun olarak çalıştığı zaman-
larda değil de; programlama, bakım, test, kurulum veya ayarlamalar
esnasında meydana geliyor. Bu konuda alınacak tedbirler için en iyi
kılavuz, "Makina Emniyeti Yönetmeliği" ve ilişkili düzenlemelerdir. Bu
konulardaki genel mantık uygulanarak endüstriyel robotların çalışması
daha güvenli hale getirilebilir.

Kimyasal kullanılarak yapılan yüzey işleme işlemlerinde ise önce-
likle MSDS (Material Safety Data Sheet) bilgisine önem verilmelidir.
Bu gün, dünyada 500 milyon ton/yıl kimyasal madde üretimi
yapıldığı ve 140 bin farklı kimyasalın kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Bunların 6 bin kadarının zararlı olduğu ve bu zararlı kimyasalların 3
bin tanesinin ise kanserojen etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Dolayısı ile önce, çalışmayı
planladığımız kimyasal mad-
denin ne olduğunu,
zararlarının neler
olabileceğini öğrenmeli ve
güvenli ise kullanmaya karar
vermeliyiz. Kullanım
öncesinde de mutlaka
kullanıcılara ilgili malze-
menin MSDS’ i konusunda
eğitim vermeli ve işaret
edilen konular için önlemler
alınmasını sağlamalıyız.

Kimyasal ile yapılan
çalışmalarda toplu korunma önlemlerinin yanı sıra, malzemeyi kul-
lanan yakın çalışan kişilere özel, yüksek derecede koruma ve yalıtım
özellikleri olan kişisel koruyucu donanımların da önemi büyüktür.
Solunum, göz, deri gibi risk konularında tam koruma sağlayan özel
KKD hassasiyet ile seçilmelidir.

Kazasız günler dilerim…

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ… 
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Kişisel Gelişim

Çalışmak ve sürekli bir
şeyler üretmek insanoğlunun fıtratında vardır ve böyle
olması da gerekir. Bizleri diğer canlılardan ayıran yegane
özelliğimiz çalışmak ve dünyaya yeni şeyler getirip
yaratmaktır. Atalarımız da “ İşleyen demir pas tutmaz.
“ diyerek konuya açıklık getirmişlerdir.

Konuya giriş yaptıktan sonra aslında yazıyı
“ çalışmama”  ya da “ çalışamama”  psikolojisi şeklinde
yazsam daha mı iyi olur diyerek bir kez daha düşündüm
çünkü hepimizin de bildiği gibi ülkece yıllardır işsizlikle
boğuştuğumuz bir gerçek ve yıllardır bu ülkemizin
kanayan yarasına kökten bir çözüm bulamıyoruz. Neyse
ben en azından çalışan kesime bir faydam olur mu diye
düşünerek kendi araştırmalarım ve tecrübelerimle bu
yazıyı kaleme aldım. Tarihsel süreçte Dünya’ da çalışma
yaşantısına baktığımızda konuyu sanayi devrimi ve öncesi
şeklinde ele alırsak daha iyi olur çünkü devrim öncesinde
ilkel olan iş yaşantısında insanların neler yaptıklarını
bilmeliyiz.

***
Tarihsel süreçte Dünya’ da çalışma yaşantısına

baktığımızda konuyu sanayi devrimi ve öncesi şeklinde
ele alırsak daha iyi olur. Çünkü devrim öncesinde ilkel
olan iş yaşantısında insanların neler yaptıklarını bilmeliyiz.
Devrim öncesi daha çok usta-çırak ilişkisi şeklinde
mesleğin öğrenildiği bir dönemdir. Zaman içinde küçük
işletmeler kuruldukça işçiler çalışma hayatına girmiş ve
fabrikalarda kol gücüyle çalışan işçiler var olmuştur.
Dönemde bu küçük işletme sahipleri işçileri yoğun
şekilde sömürmüş ve sanayi devrimine zemin
hazırlayacak sermaye birikimine ulaşılmasını
sağlamışlardır, Hatta o dönemlerde işçiler o derece
sömürülmüştür ki bir sosyal yaşantılarının olduğundan
dahi söz edemeyiz. Sanayi sonrası dönem ise günümüz
modern endüstri ve işletmeler dönemine gelene kadar
sürecek bir gelişme dönemi yaşanmıştır.

***

Günümüz Türkiye’ sine geldiğimizde iş yaşantısında birey-
lerin yaşadığı sorunlara bakmadan yine bir tarihsel
değerlendirme yapmak ne kadar doğru olur? Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşantısı en zor olan kesim
işçi kesimidir. İşçilerin psikolojilerinin sağlıklı ve normal
olmasını beklemek zordu. Nitekim sabah yeraltına çalışmaya
giren bir işçinin oradan sağ olacak çıkıp çıkamayacağı
meçhuldür. Bu durumda sağlıklı bir insan psikolojisinden söz
edemeyiz. Üstelik bu işçi emeğinin tam karşılığını alıyor mu
tartışılabilir. İşçilerin haklarını savunma misyonunu üstlenen
sendikalarda yeteri kadar faydalı olamıyorlar işçi sorunlarının
çözümlenmesinde. Aslında 82 Anayasasıyla işçilerin hakları
oldukça kısıtlanmıştır ve hala Anayasada gerekli değişiklikler
yapılamamıştır. Hal böyle olunca sendikalarda tam olarak
faaliyet gösterememektedir. Diğer iş kollarına baktığımızda
kurumsal ve modern şirketlerde çalışan kişilerde departman-
larda ayrı ayrı uzmanlık alanları ve iş bilgilerine göre
çalışmaktadır. Örneğin ast ve üst ilişkilerine rastladığımız bu
gibi şirketlerde çalışan kişilerde de yoğun iş kaygısı ve stres
görmek mümkündür. Özellikle kişinin üstünden azar
yemesi, yerine yeni bir kalifiye eleman alınacağı fikri kişiyi
sıkıntıya düşürmektedir. Aslında batı ülkelerindeki şirketlerde
gördüğümüz çalışan verimini arttırmak adına iş sahipleri
birçok proje üretmektedir. Çalışan verimliliğini arttırmak için
bazı durumlarda çalışanların psikolojisi durumdan olumlu
şekilde etkilenebilmektedir. Şirketlere ve işverenlere bu
konuda tavsiyelerde bulunulabilinir; çalışanların konu
hakkında fikirlerinin alınması gibi. 

***
Çalışma hayatında yaşanılan bir diğer durum ise

“ yabancılaşma” dır. Yabancılaşma kişinin dünyada etrafında
olan bitenlere kayıtsız kalması, adeta toplumda kaybolup ka-
mufle olmasıdır. Buna şöyle örnek verebiliriz, Sabah 8 akşam
5 çalışan bir kişi haberleri takip etmeyebilir, eşinin ve
çocuğunun sorunlarına kayıtsız kalabilir, ülke gündemini
takip etmeyebilir. Bu durumda kişi yabancılaşma yaşıyor de-
mektir ve kişinin ruh sağlığı oldukça kötüye gidecektir. Bütün
bu yazılanlardan sonra aslında biz iş stresiyle nasıl baş ederiz
diye sorarsanız? Cevabım şöyle olacak; İş dışında sosyal
yaşantımızı renklendirelim, akraba toplantılarını
aksatmayalım, ailemize önem verelim ve en önemlisi iş
yerinde pozitif olmaya ve doğru iletişim kurmaya özen
gösterelim. Unutmayalım biz pozitif olursak etrafımızdaki
her insana bu enerjiyi geçirebiliriz. Etrafımıza pozitif enerji
saçalım ve mutlu olalım.

Sebiha 
ERGÜN

Psikolojik
danışman ve 
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Üyelerden Yazılar

Farklı çalışma alanları kendilerine has riskler taşımaktadır. Biz de
hangi iş kolunda faaliyet gösteriyor isek, onunla alakalı tehlike ve
risklere hakim olmak zorundayız.  Bu yazımda, endüstriyel uygula-
malarda iş sağlığı ve güvenliği hususunda önemli bulduğum bazı
konuları sizlerle paylaşacağım.

Endüstriyel uygulama örnekleri ne olabilir mesela? 
- Kaynak işleri
- Robotik sistemler
- Kimyasal kullanılarak yapılan yüzey işleme işleri…, etc.
Hızla gelişen sanayi ve teknoloji sebebi ile endüstriyel uygulama

çeşitleri ve sahaları da hızla artmaktadır. Bu hıza İş Sağlığı ve
Güvenliği hizmeti ve altyapısı yetişemez ise, kazaların yaşanması
kaçınılmaz olacaktır. Her bir işlem, üzerine çok uzun
konuşabileceğimiz kadar detaylı ve önemli. Biz kısa örneklemeler ve
bilgilendirmeler ile konuyu özetlemeye çalışalım.

Örneğin kaynak işlerine bakalım; Bu gün üretim yapmanın temel
taşı olmuş durumda bir işlemdir kaynak işlemi. Pratik ve hızlı sonuç
elde edilen önemli bir proses. Kaynak işleminin uygulama alanı ve
malzeme sınıfı oldukça geniş. Ama İş sağlığı ve Güvenliği açısından
özellikle dikkat çekmemiz gereken çeşidi, metal malzemelerin
birleştirilmesi işlemleridir. Bu tip kaynak yöntemlerinin yarattığı
tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin önlenmesi için öncelikle bu
tehlikelerin anlaşılması ve sınıflandırılması gerekmektedir. Kaynak
işlemlerinde çalışanlar ve çevrenin maruz kaldığı tehlikeler; toz, gaz
ve duman gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı
ışınlar, çalışma ortamında ortaya çıkan gürültü, elektrikle çalışmadan
kaynaklanan tehlikeler, endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüplerinin
yol açacağı tehlikeler ve kaynak yapılan ekipman ve ortamdan kay-
naklanan tehlikeler şeklinde özetlenebilir. Tüm bunların iyi analiz
edilmesi ve sırasıyla, tehlikeyi kaynağında yok etme ve toplu ko-
runma önlemlerinin alınması prosesleri uygulanmalıdır. Fakat bu işin
içinde birisi olarak üzülerek söylemeliyim ki; genelde basit kişisel ko-
runma önlemleri ile bu iş geçiştirilmekte, toplu korunma önlemleri
dikkate alınmamaktadır. Tabi hepsinden önde gelen adım,
çalışanların eğitimidir. Bir kaynakçı, yaptığı işin ve kullandığı maki-
nenin tehlikelerinden haberdar olmalıdır. Bu durum 4857 sayılı

kanun ile de net olarak belirtilmiş ve zorunlu kılınmıştır.

Peki endüstriyel robot nedir? Standardın yaptığı net tanıma göre;
“ Endüstriyel uygulamalarda kullanılan sabit veya hareketli olabilen,
üç veya daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü,
yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür” . Yani;
malzeme ve parçaları taşımak, özel fonksiyonları yerine getirmek için
tasarlanmış, değişken hareketleri yaparak montaj, kesme, kaynak ve
benzeri uygulamaları gerçekleştirebilen programlanabilir çok fonksiy-
onlu mekanik cihazlardır, da diyebiliriz. Günümüzde endüstriyel ro-
botlar, genellikle güvenli olmayan, sağlık yönünden sakınca içeren
işlerde ve yüksek oranda tekrarlama içeren tekdüze işlerde
kullanılmaktadır. Bu kullanımla birlikte de robotların kendi
oluşturduğu iş güvenliği riskleri ortaya çıkmaktadır elbette. Bir de,
hem hızlı hem de hatasız iş yapılması gerekliliği olunca, iş kazası riski
katlanarak büyümektedir. Bu sistemlerde yaşanılan iş kazası istatistik-
leri bize gösteriyor ki; robot kazalarının daha çok rutin olmayan
koşullarda, yani robotun programına uygun olarak çalıştığı zaman-
larda değil de; programlama, bakım, test, kurulum veya ayarlamalar
esnasında meydana geliyor. Bu konuda alınacak tedbirler için en iyi
kılavuz, "Makina Emniyeti Yönetmeliği" ve ilişkili düzenlemelerdir. Bu
konulardaki genel mantık uygulanarak endüstriyel robotların çalışması
daha güvenli hale getirilebilir.

Kimyasal kullanılarak yapılan yüzey işleme işlemlerinde ise önce-
likle MSDS (Material Safety Data Sheet) bilgisine önem verilmelidir.
Bu gün, dünyada 500 milyon ton/yıl kimyasal madde üretimi
yapıldığı ve 140 bin farklı kimyasalın kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Bunların 6 bin kadarının zararlı olduğu ve bu zararlı kimyasalların 3
bin tanesinin ise kanserojen etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Dolayısı ile önce, çalışmayı
planladığımız kimyasal mad-
denin ne olduğunu,
zararlarının neler
olabileceğini öğrenmeli ve
güvenli ise kullanmaya karar
vermeliyiz. Kullanım
öncesinde de mutlaka
kullanıcılara ilgili malze-
menin MSDS’ i konusunda
eğitim vermeli ve işaret
edilen konular için önlemler
alınmasını sağlamalıyız.

Kimyasal ile yapılan
çalışmalarda toplu korunma önlemlerinin yanı sıra, malzemeyi kul-
lanan yakın çalışan kişilere özel, yüksek derecede koruma ve yalıtım
özellikleri olan kişisel koruyucu donanımların da önemi büyüktür.
Solunum, göz, deri gibi risk konularında tam koruma sağlayan özel
KKD hassasiyet ile seçilmelidir.

Kazasız günler dilerim…

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ… 
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Kişisel Gelişim

Çalışmak ve sürekli bir
şeyler üretmek insanoğlunun fıtratında vardır ve böyle
olması da gerekir. Bizleri diğer canlılardan ayıran yegane
özelliğimiz çalışmak ve dünyaya yeni şeyler getirip
yaratmaktır. Atalarımız da “ İşleyen demir pas tutmaz.
“ diyerek konuya açıklık getirmişlerdir.

Konuya giriş yaptıktan sonra aslında yazıyı
“ çalışmama”  ya da “ çalışamama”  psikolojisi şeklinde
yazsam daha mı iyi olur diyerek bir kez daha düşündüm
çünkü hepimizin de bildiği gibi ülkece yıllardır işsizlikle
boğuştuğumuz bir gerçek ve yıllardır bu ülkemizin
kanayan yarasına kökten bir çözüm bulamıyoruz. Neyse
ben en azından çalışan kesime bir faydam olur mu diye
düşünerek kendi araştırmalarım ve tecrübelerimle bu
yazıyı kaleme aldım. Tarihsel süreçte Dünya’ da çalışma
yaşantısına baktığımızda konuyu sanayi devrimi ve öncesi
şeklinde ele alırsak daha iyi olur çünkü devrim öncesinde
ilkel olan iş yaşantısında insanların neler yaptıklarını
bilmeliyiz.

***
Tarihsel süreçte Dünya’ da çalışma yaşantısına

baktığımızda konuyu sanayi devrimi ve öncesi şeklinde
ele alırsak daha iyi olur. Çünkü devrim öncesinde ilkel
olan iş yaşantısında insanların neler yaptıklarını bilmeliyiz.
Devrim öncesi daha çok usta-çırak ilişkisi şeklinde
mesleğin öğrenildiği bir dönemdir. Zaman içinde küçük
işletmeler kuruldukça işçiler çalışma hayatına girmiş ve
fabrikalarda kol gücüyle çalışan işçiler var olmuştur.
Dönemde bu küçük işletme sahipleri işçileri yoğun
şekilde sömürmüş ve sanayi devrimine zemin
hazırlayacak sermaye birikimine ulaşılmasını
sağlamışlardır, Hatta o dönemlerde işçiler o derece
sömürülmüştür ki bir sosyal yaşantılarının olduğundan
dahi söz edemeyiz. Sanayi sonrası dönem ise günümüz
modern endüstri ve işletmeler dönemine gelene kadar
sürecek bir gelişme dönemi yaşanmıştır.

***

Günümüz Türkiye’ sine geldiğimizde iş yaşantısında birey-
lerin yaşadığı sorunlara bakmadan yine bir tarihsel
değerlendirme yapmak ne kadar doğru olur? Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşantısı en zor olan kesim
işçi kesimidir. İşçilerin psikolojilerinin sağlıklı ve normal
olmasını beklemek zordu. Nitekim sabah yeraltına çalışmaya
giren bir işçinin oradan sağ olacak çıkıp çıkamayacağı
meçhuldür. Bu durumda sağlıklı bir insan psikolojisinden söz
edemeyiz. Üstelik bu işçi emeğinin tam karşılığını alıyor mu
tartışılabilir. İşçilerin haklarını savunma misyonunu üstlenen
sendikalarda yeteri kadar faydalı olamıyorlar işçi sorunlarının
çözümlenmesinde. Aslında 82 Anayasasıyla işçilerin hakları
oldukça kısıtlanmıştır ve hala Anayasada gerekli değişiklikler
yapılamamıştır. Hal böyle olunca sendikalarda tam olarak
faaliyet gösterememektedir. Diğer iş kollarına baktığımızda
kurumsal ve modern şirketlerde çalışan kişilerde departman-
larda ayrı ayrı uzmanlık alanları ve iş bilgilerine göre
çalışmaktadır. Örneğin ast ve üst ilişkilerine rastladığımız bu
gibi şirketlerde çalışan kişilerde de yoğun iş kaygısı ve stres
görmek mümkündür. Özellikle kişinin üstünden azar
yemesi, yerine yeni bir kalifiye eleman alınacağı fikri kişiyi
sıkıntıya düşürmektedir. Aslında batı ülkelerindeki şirketlerde
gördüğümüz çalışan verimini arttırmak adına iş sahipleri
birçok proje üretmektedir. Çalışan verimliliğini arttırmak için
bazı durumlarda çalışanların psikolojisi durumdan olumlu
şekilde etkilenebilmektedir. Şirketlere ve işverenlere bu
konuda tavsiyelerde bulunulabilinir; çalışanların konu
hakkında fikirlerinin alınması gibi. 

***
Çalışma hayatında yaşanılan bir diğer durum ise

“ yabancılaşma” dır. Yabancılaşma kişinin dünyada etrafında
olan bitenlere kayıtsız kalması, adeta toplumda kaybolup ka-
mufle olmasıdır. Buna şöyle örnek verebiliriz, Sabah 8 akşam
5 çalışan bir kişi haberleri takip etmeyebilir, eşinin ve
çocuğunun sorunlarına kayıtsız kalabilir, ülke gündemini
takip etmeyebilir. Bu durumda kişi yabancılaşma yaşıyor de-
mektir ve kişinin ruh sağlığı oldukça kötüye gidecektir. Bütün
bu yazılanlardan sonra aslında biz iş stresiyle nasıl baş ederiz
diye sorarsanız? Cevabım şöyle olacak; İş dışında sosyal
yaşantımızı renklendirelim, akraba toplantılarını
aksatmayalım, ailemize önem verelim ve en önemlisi iş
yerinde pozitif olmaya ve doğru iletişim kurmaya özen
gösterelim. Unutmayalım biz pozitif olursak etrafımızdaki
her insana bu enerjiyi geçirebiliriz. Etrafımıza pozitif enerji
saçalım ve mutlu olalım.

Sebiha 
ERGÜN

Psikolojik
danışman ve 
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Sağlık

Sağlık en temel insan haklarından biri. Herkesin eşit ve nitelikli sağlık
hizmetine ulaşması insan olmasının gereği.

Belki cümlenin sağlık kısmını başka kelimelerle değiştirebiliriz ama
niteliklilik ve eşitlik kısmını değiştiremeyiz. Tam burada önemli olan nite-
lik değil midir? Evet. Ancak eşitlik ve ulaşılabilirliği göz ardı etmememiz
gerekmektedir.

Nitelik sağlık sektörünün rekabet gücüdür. Ulaşılabilirlik olmazsa
olmazıdır. Eşitlik ise sigorta mevzuatı ile düzenlenmesi gereken Devlete
ait sorumluluktur.

Örneğin; bir yakınımız rahatsızlandığında onun alması gereken
sağlık hizmeti nerede ve kim tarafından veriliyorsa verilsin ve bunun be-
deli ne olursa olsun eminim gözümüzü kırpmadan hepimiz bu hizmeti
almak için mücadele ederiz. İmkanlarımızı zorlar ve  bu hizmeti sunan
sağlık tesisini ve doktoru bulur, hizmeti alırız. Tam burada devreye giren
hak (temel sağlık hakkı), ulaşılabilirlik olmadan anlamsızlaşıyor.

Yani demek istediğim şu ki; sağlık tesisiniz, yetişmiş insan gücünüz
ve etkin ve yetkin sigorta sisteminiz varsa  ve bunlara ulaşım imkanı
sunuyorsanız vatandaşınızın sağlık hakkını sunuyorsunuz demektir.
Ancak bunu yaparken Devlet ve özel sektörün birbirini rekabet kuralları
içinde destekleyici olması gerekiyor. Özel sektör tarafından sunulan
sağlık hizmetinin standartları yüksek tutulmak zorunda çünkü zaten özel
sektörün birbiri ile olan rekabeti yeterli itici güç durumunda. Bir taraftan
Devletin elindeki güç ile de rekabet oluşturabilecek niteliklere de sahip
olmak zorunda.

Allah devlete zeval vermesin(amin).Devletimizin gücü nispetinde
hizmet alabiliyoruz. Avrupa da yaşayan soydaşlarımızdan aldığımız bil-
gilere göre onların aldıkları sağlık hizmetinin sınırları bizde aldıklarının
ötesinde. Örneğin hastanın evine gelerek öz bakım ihtiyacının ücretsiz
giderildiği bir sistemden söz etmekteler. Doğrudur. Yerinde bir
uygulamadır. Tabii ki benim memleketimin her köşesinde yaşayan
vatandaşımın da bu nitelikte hizmeti almaya hakkı var. Ancak alabildiğini
iddia etmek mümkün mü?

Yıllar içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık
hizmetindeki nitelik ,ulaşılabilirlik düzeyi ve eşitliğindeki değişimlerin
tarafsız bir şekilde takibinin yapılıp raporlanması ülke olarak sağlık düzey-
imizin göstergelendirilmesi anlamına gelmektedir. Sadece bu konulara
ilişkin yapılan üst düzey çalışmalarla da planlama yapılıp iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Milli bir sağlık politikası ile uluslararası boyutta rekabet oluşturacak
altyapının oluşturulması da yine Devlete ait bir sorumluluktur. Nasıl
kendi içinde rekabet eden sağlık kuruluşları varsa ülkeler de olacaktır ve
olmalıdır da. İyisini örnek almak gelişmeye açık olmakla mümkün.
Önemli olan örnek alınacak bir sistem kurup bunu insanlığın hizmetine
sunmaktır.

Sağlık hizmetini koruyucu , tedavi edici ve geliştirici olmak üzere 3
ana başlıkta sınıflandırmakta fayda var. Sistem organizasyonunuzu da

buna göre yapmalısınız. Uluslararası boyutta rekabet ancak bunun 3
boyutunun da beraber olarak üst düzeyde verilmesi ile mümkün
olacaktır. Tek başına tedavi edici sağlık hizmetlerindeki gücünüz rekabet
için yeterli olmaz ve gösterge olarak ta kullanılamaz. Koruyucu sağlık
hizmetlerindeki seviyeniz ile sağlığı geliştirici hizmetlerdeki seviyeniz ülke
olarak en önemli parametrelerinizdir. Bu bir kültür olarak yaşanır hale
gelmeli ve sağlık düzeyi analizleri bunların iyileştirmeleri üzerine
kurgulanmalıdır.

Zaten koruyucu sağlık hizmetlerine yapacağınız yatırım tedavi edici
ve geliştirici sağlık hizmetlerine yapmak zorunda kalacağınız yatırımları
azaltmaktadır. Nasıl bir fabrika kurulumu yatırım maliyeti çalışması
yapılmadan ve Pazar analizleri incelenmeden başlamıyorsa sağlık siste-
minde de yatırım maliyeti olarak koruyucu sağlık hizmetlerini düşünmeli
ve bu alanda yapacağınız eksikliklerin diğer basamakları etkileyeceği
unutulmamalıdır.

Sektörde hizmet veren sağlık çalışanlarını yıpratmadan yaşanacak
sürece tüm toplum kesimlerinin destek vermesi, ayrıca zaten birtakım
lobilerin desteğini alarak sektörde söz sahibi olmaya çalışan bazı özel
sağlık kuruluşlarının Türkiyemizin kıymetli sağlık sunucularını hesaba
katarak karar vermeye etkinliklerini sergilemeleri gerekmektedir. Sek-
törde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli ve bir güç
oluşturulmalıdır.

Fiyatlandırma politikalarında ki yanlışlıklar nedeniyle uzun zamandır
yapılmayan iyileştirmenin negatif sonuçları ile de ancak birlikte mü-
cadele edilerek kazanım elde edilebilir.

Sektörün her kademesinde hizmet sunucularının Milli sağlık
politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğu
unutulmamalıdır. Çok pratik önerilerle büyük sorunlar aşılabilir. Bir
örnekle açıklayalım; sezeryan oranı yüksekliği şikayeti normal doğum
değerlendirme çalışması ile ortadan kaldırılabilir.

‘ ’ Her işin başı eğitim’ ’  .Katılmamak mümkün mü?
Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini anlatmaya gerek yok sanırım.

İşin her aşamasında ve sürekli olarak ve her düzeyde eğitim desteği ol-
madan sürdürülebilirliğin  mümkün olmadığı aşikardır. Devlet olarak
sağlık eğitimine verilen önemin artırılması da verilen sağlık hizmetinin
kalitesine otomatik olarak yansıyacaktır.

Sonuçta devletimizin  Milli bir sağlık politikası ile yürütülen ve her
vatandaşımızın eşit ,nitelikli ve kolay ulaşabildiği ve eğitimle geliştirilen
bir sağlık hizmeti almasını temin etmek temel görevi ve amacıdır.

Hükümetler değişse de Milli Sağlık Politikamızın geliştiği ama temel
mantığının değişmediği, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
nerede olursa olsun en üst düzeyde sağlık hizmetini alabildiği günleri
görebilmeyi arzulamaktayız.

Kayseri Özel Magnet hastanesi olarak yukarıda irdelediğim
yaklaşımlar boyutuyla nitelik, süreklilik, ulaşılabilirlik, hasta konforu ve
kalite anlayışından taviz vermeden ve toplumun tüm sosyal kesimlerine
hizmet verecek organizasyonlara imza atarak yeni bir yapılanma ve
iyileştirme sürecini yaşadık. Vermekte olduğumuz sağlık hizmetinin
uluslararası boyutunun da geliştirilerek rekabet gücümüzü arttırdık.
Saygıdeğer yönetim kurulumuz (Kibaroğlu Holding) çok değerli destek-
leri ile de büyümeye devam ediyoruz. Kendi hastalarımızı getirip tedavi
ettireceğimiz ve bu nedenle de vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık
hizmetinin kalitesinden emin olarak yolumuza devam ediyoruz.
Merkezimiz ve Başkentimiz Ankara nın hizmet anlayışı da bize yol
göstermektedir.

Çok kıymetli Makine Mühendisleri Odası üyeleri ile de hizmet pro-
tokolü yaparak sosyal sorumluluk projeleri ile de geniş toplum kesim-
lerine ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Sizler için varız ve sizlerin sağlıklı bir hayat sürmeniz adına gelişmeye
devam ediyoruz ve edeceğiz.

Sağlıkla kalmanız dileklerimle.

Dr. H. İbrahim
TEMÜR  

Başhekim 
Magnet 

Hastanesi

SAĞLIK
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İş Hukuku

“ Çek”  kavramının tarihi 17. Yüzyıl
İngiltere’ sine dayanmaktadır. Zamanın
hırsızlık olaylarına karşı nakdi değerlerini
korumak isteyen sarraflar, nakitlerini
bankerlere emanet etmiş ve ödemelerini
bankerlere hitaben yazdıkları makbu-
zlarla gerçekleştirmeye başlamışlardır.
Böylece çekler ilk formlarını almış ve

ödeme aracı niteliğini kazanmışlardır. Zamanla teknolojik gelişmelerin
büyük etkisi ile hem ticari hayatta yeni güvenlik sistemleri gelişmiş hem de
yeni ödeme yolları ortaya çıkmıştır. Özellikle bankacılık faaliyetlerinin büyük
hızla gelişim göstermesi ve yakın zamanda kredi kartlarının yaygınlaşarak
insanlara hızlı ve güvenli alım-satım yapma imkânı oluşturması çeklerin
kullanım alanını oldukça daraltmıştır. Ancak ticari hayattaki önemini hiçbir
zaman yitirmemiş olan çekler, günümüzde de en çok kullanılan ödeme
araçlarından biridir. Üçlü bir havale sistemine dayanarak ödemelerin
gerçekleştirilmesine yarayan çekler, bankalarda çek bedellerinin karşılığı
olup olmadığı konusundaki sorunları da beraberinde getirmekte ve çeklerin
karşılıksız çıkması hususu ticari hayatta en çok karşılaşılan problemlerden
birini oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek ülkemizde gerekse dünya
genelinde sıkı yasal düzenlemelerle kontrol ve denetim oluşturulmaya
çalışılmakta ve bu tarz sorunlarda hem keşideci hem de bankalar bu konuda
büyük sorumluluk altına alınmaktadır. Her yasal düzenleme gibi çekler
hakkındaki mevzuat da ülkelerin dönemsel siyasal konjonktürlerine göre
şekillenmiş, özellikle ülkemizde sıklıkla değişiklik yapılan bir alan haline
gelmiştir. Son dönemde getirilen yasal düzenlemeler ise günümüzün
teknolojik ihtiyaçlarına ve piyasanın gerektirdiği şartlara uygun şekilde
düzenlemeler barındırmakta ve karşılaşılan sorunlara karşı yeni tarzda ön-
lemler almayı amaçlamaktadır. Bu değişikliklerin işlevsel özelliklerini ve
uygulanabilirliğini irdelemek için ise çek hukukuna hakim olan önceki yasal
mevzuatlar hakkında bir inceleme yapmak yerinde olacaktır. 

1985 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen-
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girene
kadar hukukumuzda konu ile alakalı herhangi bir düzenleme
bulunmamaktaydı. Çek hususunda ağır cezai yaptırımlar içeren bu kanun
4 defa değişikliğe uğramış ve en sonunda yerini 14.12.2009 tarihli 5941
sayılı Çek Kanunu’ na bırakmıştır. 5941 sayılı Çek Kanununda karşılıksız
çeke adli para cezası uygulanması ve bu cezanın ödenmemesi durumunda
kişiye hapis cezası verilebileceği konusunda düzenlemeler bulunmaktaydı.
Ancak bu hususun anayasaya aykırı olduğu, borcunu ödeyemeyen bir kişiye
aynı zamanda adli para cezası verilmesinin hukuka uyar bir yanı olmadığı
gerekçe gösterilmiş ve 3 Şubat 2012 tarihinde 6273 sayılı kanun aracılığıyla
Çek Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonucunda çekin
karşılıksız çıkması sonucunda kişiye uygulanabilen hapis cezası müeyyidesi
kaldırılmış, bunun yerine birçok Avrupa Birliği ülkesinde uygulanmakta olan
“  çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”  gibi uygulamalar getirilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerin bir takım olumsuz sonuçları olmuştur.
2011’ de yapılan değişiklikle birlikte karşılıksız çeke uygulanan hapis cezası
müeyyidesinin kaldırılması sonucunda takip eden yıl içerisinde piyasadaki
karşılıksız çek oranının %62,3 arttığı görülmüştür. Karşılıksız çek miktarındaki
anormal artışın nedeni şüphesiz 2012 yılında yapılan değişikliklerdir. Kanun

koyucu bu olumsuz sonuçları önlemek gayesiyle 15 Temmuz 2016 tari-
hinde 6278 sayılı yasa ile çek kanununda bir takım değişiklere gitmiştir. 

15 Temmuz 2016 kabul tarihli 6278 sayılı yasa ile Çek kanununda
yapılan değişikliklere bakıldığında:

1- Çekin karşılıksız çıkması durumunda buna sebebiyet verenler
hakkında hamilin şikayeti üzerine her bir çek için bin beş yüz güne kadar
adli para cezası verilmektedir. Yaptırımın daha caydırıcı olması amacıyla bu
suça ilişkin cezalarda ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmamaktadır. Ayrıca, verilen adli para
cezasının ödenmemesi halinde verilen para cezası doğrudan hapis cezasına
çevrilmektedir.

2- Yukarıda bahsedilen cezaya ek olarak suçu işleyen kişiye ayrıca çek
hesabı açma ve çek düzenleme yasağı da getirilmektedir. Hakkında yasak-
lamaya hükmedilen kişiler yasak süresince sermaye şirketlerinin yönetim
organlarında görev alamayacaklardır.

3- Hakkında çek yasağı verilen kişiler UYAP aracılığıyla Mersis ve
bankalara bildirilecek. Böylece hakkında çek yasağı olan kişilerin tespiti daha
kolay ve ulaşılabilir olacaktır. Ayrıca bankalar çek hesabı açmak isteyen
kişilerden adli sicil kaydı isteyecek ve çek hesabı açılması hususundaki
güvenlik yolları bir derece daha arttırılacaktır. 

4- Yapılan değişikliklerin en önemlilerinden biri de çeklere Karekod
uygulamasının getirilmesidir. Karekodlu çek; Keşidecinin banka ve şube bil-
gilerini, hesap ve çek numarasını içeren bir Karekod basılmış özel bir çektir.
Akıllı cihazlardaki uygulamalar vasıtasıyla okutulan bu Karekod, çeki teslim
alan kişiye çek yaprağının doğruluğu ve keşidecinin geçmiş çek ödeme
performansına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Bu sayede çekin karşılıksız
çıkması, ikiz çek ve sahte çek gibi dolandırıcılık faaliyetlerinin olabildiğince
önüne geçmek amaçlanmakta ve bu amaç, teknolojik enstrümanlarla
desteklenmektedir. Böylece çekin güvenilirliği, çeki teslim alan tarafından
doğrudan sorgulanabilmekte; bu durum çekli ödemelerin düzgün işlemesi
bakımından ülke ekonomisi için oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

5- Bilindiği üzere çek bir ödeme aracı olup, bankaya ibraz edildiğinde
karşılığı banka tarafından ödenmektedir. Ne var ki ülkemizde önceden beri
çekler vadeli kredi aracı olarak kullanılmakta, keşide tarihi gerçeğe aykırı
şekilde ileri bir tarih olarak gösterilmekte ve böylece çeke vade özelliği
kazandırılmaktadır. Bu zamana kadar yürürlükteki hiçbir yasal yaptırım ticari
hayattaki bu durumun önüne geçememiştir. Bu uygulamanın varlığını daha
fazla göz ardı edemeyen kanun koyucu, getirdiği değişikliklerdeki geçici
düzenlemelerle vadeli çeklere yasal dayanak sağlamıştır. Çek kanununda
yapılan 31.01.2012 tarihli değişiklik ile 31.02.2017 tarihine kadar, üzerinde
yazılı düzenlenme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya
ibrazının geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu geçici madde
ile 31.12.2017 tarihine kadar vadeli çek uygulamasına yasal bir dayanak
kazandırmıştır. 

Tüm bu yasal düzenlemeler ile çek uygulamalarının en çok yer
aldığı ticari hayat, bu hususta büyük değişikliklerle tanışmış, bazı uygula-
malara ise yeniden merhaba demiştir. Ticari alım-satım faaliyetlerinin
temelinde yer alan güven ilişkisi getirilen düzenlemeler ile olabildiğince
geliştirilmeye çalışılmış ve kötü niyetli faaliyetlerin son bulması
amaçlanmıştır. Ticari hayatın gerektirdiği ihtiyaçların sürekli bir devinim
halinde olduğu açık olmakla, bu değişimlerin kendini dönem dönem yasal
çerçeveler içinde göstereceği de ortadadır. Kanun koyucu bu yöndeki
düzenlemeler ile ticari yaşamdaki güven ortamını sağlamanın yanında, bu
devinime ayak uydurabilecek nitelikte yasal düzenlemeleri de hayata
geçirmiş gibi görünmektedir. Ancak bu durum yasal değişikliklerin ticari hay-
ata entegre olabilmesiyle de bağlantılı olması sebebiyle zaman içerisinde
daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Av. Yusuf 
DALMAZ

ÇEK (Ticari Hayattaki Son Hukuki Durumu)
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Sağlık

Sağlık en temel insan haklarından biri. Herkesin eşit ve nitelikli sağlık
hizmetine ulaşması insan olmasının gereği.

Belki cümlenin sağlık kısmını başka kelimelerle değiştirebiliriz ama
niteliklilik ve eşitlik kısmını değiştiremeyiz. Tam burada önemli olan nite-
lik değil midir? Evet. Ancak eşitlik ve ulaşılabilirliği göz ardı etmememiz
gerekmektedir.

Nitelik sağlık sektörünün rekabet gücüdür. Ulaşılabilirlik olmazsa
olmazıdır. Eşitlik ise sigorta mevzuatı ile düzenlenmesi gereken Devlete
ait sorumluluktur.

Örneğin; bir yakınımız rahatsızlandığında onun alması gereken
sağlık hizmeti nerede ve kim tarafından veriliyorsa verilsin ve bunun be-
deli ne olursa olsun eminim gözümüzü kırpmadan hepimiz bu hizmeti
almak için mücadele ederiz. İmkanlarımızı zorlar ve  bu hizmeti sunan
sağlık tesisini ve doktoru bulur, hizmeti alırız. Tam burada devreye giren
hak (temel sağlık hakkı), ulaşılabilirlik olmadan anlamsızlaşıyor.

Yani demek istediğim şu ki; sağlık tesisiniz, yetişmiş insan gücünüz
ve etkin ve yetkin sigorta sisteminiz varsa  ve bunlara ulaşım imkanı
sunuyorsanız vatandaşınızın sağlık hakkını sunuyorsunuz demektir.
Ancak bunu yaparken Devlet ve özel sektörün birbirini rekabet kuralları
içinde destekleyici olması gerekiyor. Özel sektör tarafından sunulan
sağlık hizmetinin standartları yüksek tutulmak zorunda çünkü zaten özel
sektörün birbiri ile olan rekabeti yeterli itici güç durumunda. Bir taraftan
Devletin elindeki güç ile de rekabet oluşturabilecek niteliklere de sahip
olmak zorunda.

Allah devlete zeval vermesin(amin).Devletimizin gücü nispetinde
hizmet alabiliyoruz. Avrupa da yaşayan soydaşlarımızdan aldığımız bil-
gilere göre onların aldıkları sağlık hizmetinin sınırları bizde aldıklarının
ötesinde. Örneğin hastanın evine gelerek öz bakım ihtiyacının ücretsiz
giderildiği bir sistemden söz etmekteler. Doğrudur. Yerinde bir
uygulamadır. Tabii ki benim memleketimin her köşesinde yaşayan
vatandaşımın da bu nitelikte hizmeti almaya hakkı var. Ancak alabildiğini
iddia etmek mümkün mü?

Yıllar içerisinde sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık
hizmetindeki nitelik ,ulaşılabilirlik düzeyi ve eşitliğindeki değişimlerin
tarafsız bir şekilde takibinin yapılıp raporlanması ülke olarak sağlık düzey-
imizin göstergelendirilmesi anlamına gelmektedir. Sadece bu konulara
ilişkin yapılan üst düzey çalışmalarla da planlama yapılıp iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Milli bir sağlık politikası ile uluslararası boyutta rekabet oluşturacak
altyapının oluşturulması da yine Devlete ait bir sorumluluktur. Nasıl
kendi içinde rekabet eden sağlık kuruluşları varsa ülkeler de olacaktır ve
olmalıdır da. İyisini örnek almak gelişmeye açık olmakla mümkün.
Önemli olan örnek alınacak bir sistem kurup bunu insanlığın hizmetine
sunmaktır.

Sağlık hizmetini koruyucu , tedavi edici ve geliştirici olmak üzere 3
ana başlıkta sınıflandırmakta fayda var. Sistem organizasyonunuzu da

buna göre yapmalısınız. Uluslararası boyutta rekabet ancak bunun 3
boyutunun da beraber olarak üst düzeyde verilmesi ile mümkün
olacaktır. Tek başına tedavi edici sağlık hizmetlerindeki gücünüz rekabet
için yeterli olmaz ve gösterge olarak ta kullanılamaz. Koruyucu sağlık
hizmetlerindeki seviyeniz ile sağlığı geliştirici hizmetlerdeki seviyeniz ülke
olarak en önemli parametrelerinizdir. Bu bir kültür olarak yaşanır hale
gelmeli ve sağlık düzeyi analizleri bunların iyileştirmeleri üzerine
kurgulanmalıdır.

Zaten koruyucu sağlık hizmetlerine yapacağınız yatırım tedavi edici
ve geliştirici sağlık hizmetlerine yapmak zorunda kalacağınız yatırımları
azaltmaktadır. Nasıl bir fabrika kurulumu yatırım maliyeti çalışması
yapılmadan ve Pazar analizleri incelenmeden başlamıyorsa sağlık siste-
minde de yatırım maliyeti olarak koruyucu sağlık hizmetlerini düşünmeli
ve bu alanda yapacağınız eksikliklerin diğer basamakları etkileyeceği
unutulmamalıdır.

Sektörde hizmet veren sağlık çalışanlarını yıpratmadan yaşanacak
sürece tüm toplum kesimlerinin destek vermesi, ayrıca zaten birtakım
lobilerin desteğini alarak sektörde söz sahibi olmaya çalışan bazı özel
sağlık kuruluşlarının Türkiyemizin kıymetli sağlık sunucularını hesaba
katarak karar vermeye etkinliklerini sergilemeleri gerekmektedir. Sek-
törde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli ve bir güç
oluşturulmalıdır.

Fiyatlandırma politikalarında ki yanlışlıklar nedeniyle uzun zamandır
yapılmayan iyileştirmenin negatif sonuçları ile de ancak birlikte mü-
cadele edilerek kazanım elde edilebilir.

Sektörün her kademesinde hizmet sunucularının Milli sağlık
politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğu
unutulmamalıdır. Çok pratik önerilerle büyük sorunlar aşılabilir. Bir
örnekle açıklayalım; sezeryan oranı yüksekliği şikayeti normal doğum
değerlendirme çalışması ile ortadan kaldırılabilir.

‘ ’ Her işin başı eğitim’ ’  .Katılmamak mümkün mü?
Sağlık hizmetlerinde eğitimin önemini anlatmaya gerek yok sanırım.

İşin her aşamasında ve sürekli olarak ve her düzeyde eğitim desteği ol-
madan sürdürülebilirliğin  mümkün olmadığı aşikardır. Devlet olarak
sağlık eğitimine verilen önemin artırılması da verilen sağlık hizmetinin
kalitesine otomatik olarak yansıyacaktır.

Sonuçta devletimizin  Milli bir sağlık politikası ile yürütülen ve her
vatandaşımızın eşit ,nitelikli ve kolay ulaşabildiği ve eğitimle geliştirilen
bir sağlık hizmeti almasını temin etmek temel görevi ve amacıdır.

Hükümetler değişse de Milli Sağlık Politikamızın geliştiği ama temel
mantığının değişmediği, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
nerede olursa olsun en üst düzeyde sağlık hizmetini alabildiği günleri
görebilmeyi arzulamaktayız.

Kayseri Özel Magnet hastanesi olarak yukarıda irdelediğim
yaklaşımlar boyutuyla nitelik, süreklilik, ulaşılabilirlik, hasta konforu ve
kalite anlayışından taviz vermeden ve toplumun tüm sosyal kesimlerine
hizmet verecek organizasyonlara imza atarak yeni bir yapılanma ve
iyileştirme sürecini yaşadık. Vermekte olduğumuz sağlık hizmetinin
uluslararası boyutunun da geliştirilerek rekabet gücümüzü arttırdık.
Saygıdeğer yönetim kurulumuz (Kibaroğlu Holding) çok değerli destek-
leri ile de büyümeye devam ediyoruz. Kendi hastalarımızı getirip tedavi
ettireceğimiz ve bu nedenle de vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık
hizmetinin kalitesinden emin olarak yolumuza devam ediyoruz.
Merkezimiz ve Başkentimiz Ankara nın hizmet anlayışı da bize yol
göstermektedir.

Çok kıymetli Makine Mühendisleri Odası üyeleri ile de hizmet pro-
tokolü yaparak sosyal sorumluluk projeleri ile de geniş toplum kesim-
lerine ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Sizler için varız ve sizlerin sağlıklı bir hayat sürmeniz adına gelişmeye
devam ediyoruz ve edeceğiz.

Sağlıkla kalmanız dileklerimle.

Dr. H. İbrahim
TEMÜR  

Başhekim 
Magnet 

Hastanesi

SAĞLIK
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İş Hukuku

“ Çek”  kavramının tarihi 17. Yüzyıl
İngiltere’ sine dayanmaktadır. Zamanın
hırsızlık olaylarına karşı nakdi değerlerini
korumak isteyen sarraflar, nakitlerini
bankerlere emanet etmiş ve ödemelerini
bankerlere hitaben yazdıkları makbu-
zlarla gerçekleştirmeye başlamışlardır.
Böylece çekler ilk formlarını almış ve

ödeme aracı niteliğini kazanmışlardır. Zamanla teknolojik gelişmelerin
büyük etkisi ile hem ticari hayatta yeni güvenlik sistemleri gelişmiş hem de
yeni ödeme yolları ortaya çıkmıştır. Özellikle bankacılık faaliyetlerinin büyük
hızla gelişim göstermesi ve yakın zamanda kredi kartlarının yaygınlaşarak
insanlara hızlı ve güvenli alım-satım yapma imkânı oluşturması çeklerin
kullanım alanını oldukça daraltmıştır. Ancak ticari hayattaki önemini hiçbir
zaman yitirmemiş olan çekler, günümüzde de en çok kullanılan ödeme
araçlarından biridir. Üçlü bir havale sistemine dayanarak ödemelerin
gerçekleştirilmesine yarayan çekler, bankalarda çek bedellerinin karşılığı
olup olmadığı konusundaki sorunları da beraberinde getirmekte ve çeklerin
karşılıksız çıkması hususu ticari hayatta en çok karşılaşılan problemlerden
birini oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek ülkemizde gerekse dünya
genelinde sıkı yasal düzenlemelerle kontrol ve denetim oluşturulmaya
çalışılmakta ve bu tarz sorunlarda hem keşideci hem de bankalar bu konuda
büyük sorumluluk altına alınmaktadır. Her yasal düzenleme gibi çekler
hakkındaki mevzuat da ülkelerin dönemsel siyasal konjonktürlerine göre
şekillenmiş, özellikle ülkemizde sıklıkla değişiklik yapılan bir alan haline
gelmiştir. Son dönemde getirilen yasal düzenlemeler ise günümüzün
teknolojik ihtiyaçlarına ve piyasanın gerektirdiği şartlara uygun şekilde
düzenlemeler barındırmakta ve karşılaşılan sorunlara karşı yeni tarzda ön-
lemler almayı amaçlamaktadır. Bu değişikliklerin işlevsel özelliklerini ve
uygulanabilirliğini irdelemek için ise çek hukukuna hakim olan önceki yasal
mevzuatlar hakkında bir inceleme yapmak yerinde olacaktır. 

1985 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen-
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girene
kadar hukukumuzda konu ile alakalı herhangi bir düzenleme
bulunmamaktaydı. Çek hususunda ağır cezai yaptırımlar içeren bu kanun
4 defa değişikliğe uğramış ve en sonunda yerini 14.12.2009 tarihli 5941
sayılı Çek Kanunu’ na bırakmıştır. 5941 sayılı Çek Kanununda karşılıksız
çeke adli para cezası uygulanması ve bu cezanın ödenmemesi durumunda
kişiye hapis cezası verilebileceği konusunda düzenlemeler bulunmaktaydı.
Ancak bu hususun anayasaya aykırı olduğu, borcunu ödeyemeyen bir kişiye
aynı zamanda adli para cezası verilmesinin hukuka uyar bir yanı olmadığı
gerekçe gösterilmiş ve 3 Şubat 2012 tarihinde 6273 sayılı kanun aracılığıyla
Çek Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonucunda çekin
karşılıksız çıkması sonucunda kişiye uygulanabilen hapis cezası müeyyidesi
kaldırılmış, bunun yerine birçok Avrupa Birliği ülkesinde uygulanmakta olan
“  çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”  gibi uygulamalar getirilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerin bir takım olumsuz sonuçları olmuştur.
2011’ de yapılan değişiklikle birlikte karşılıksız çeke uygulanan hapis cezası
müeyyidesinin kaldırılması sonucunda takip eden yıl içerisinde piyasadaki
karşılıksız çek oranının %62,3 arttığı görülmüştür. Karşılıksız çek miktarındaki
anormal artışın nedeni şüphesiz 2012 yılında yapılan değişikliklerdir. Kanun

koyucu bu olumsuz sonuçları önlemek gayesiyle 15 Temmuz 2016 tari-
hinde 6278 sayılı yasa ile çek kanununda bir takım değişiklere gitmiştir. 

15 Temmuz 2016 kabul tarihli 6278 sayılı yasa ile Çek kanununda
yapılan değişikliklere bakıldığında:

1- Çekin karşılıksız çıkması durumunda buna sebebiyet verenler
hakkında hamilin şikayeti üzerine her bir çek için bin beş yüz güne kadar
adli para cezası verilmektedir. Yaptırımın daha caydırıcı olması amacıyla bu
suça ilişkin cezalarda ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmamaktadır. Ayrıca, verilen adli para
cezasının ödenmemesi halinde verilen para cezası doğrudan hapis cezasına
çevrilmektedir.

2- Yukarıda bahsedilen cezaya ek olarak suçu işleyen kişiye ayrıca çek
hesabı açma ve çek düzenleme yasağı da getirilmektedir. Hakkında yasak-
lamaya hükmedilen kişiler yasak süresince sermaye şirketlerinin yönetim
organlarında görev alamayacaklardır.

3- Hakkında çek yasağı verilen kişiler UYAP aracılığıyla Mersis ve
bankalara bildirilecek. Böylece hakkında çek yasağı olan kişilerin tespiti daha
kolay ve ulaşılabilir olacaktır. Ayrıca bankalar çek hesabı açmak isteyen
kişilerden adli sicil kaydı isteyecek ve çek hesabı açılması hususundaki
güvenlik yolları bir derece daha arttırılacaktır. 

4- Yapılan değişikliklerin en önemlilerinden biri de çeklere Karekod
uygulamasının getirilmesidir. Karekodlu çek; Keşidecinin banka ve şube bil-
gilerini, hesap ve çek numarasını içeren bir Karekod basılmış özel bir çektir.
Akıllı cihazlardaki uygulamalar vasıtasıyla okutulan bu Karekod, çeki teslim
alan kişiye çek yaprağının doğruluğu ve keşidecinin geçmiş çek ödeme
performansına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Bu sayede çekin karşılıksız
çıkması, ikiz çek ve sahte çek gibi dolandırıcılık faaliyetlerinin olabildiğince
önüne geçmek amaçlanmakta ve bu amaç, teknolojik enstrümanlarla
desteklenmektedir. Böylece çekin güvenilirliği, çeki teslim alan tarafından
doğrudan sorgulanabilmekte; bu durum çekli ödemelerin düzgün işlemesi
bakımından ülke ekonomisi için oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

5- Bilindiği üzere çek bir ödeme aracı olup, bankaya ibraz edildiğinde
karşılığı banka tarafından ödenmektedir. Ne var ki ülkemizde önceden beri
çekler vadeli kredi aracı olarak kullanılmakta, keşide tarihi gerçeğe aykırı
şekilde ileri bir tarih olarak gösterilmekte ve böylece çeke vade özelliği
kazandırılmaktadır. Bu zamana kadar yürürlükteki hiçbir yasal yaptırım ticari
hayattaki bu durumun önüne geçememiştir. Bu uygulamanın varlığını daha
fazla göz ardı edemeyen kanun koyucu, getirdiği değişikliklerdeki geçici
düzenlemelerle vadeli çeklere yasal dayanak sağlamıştır. Çek kanununda
yapılan 31.01.2012 tarihli değişiklik ile 31.02.2017 tarihine kadar, üzerinde
yazılı düzenlenme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya
ibrazının geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu geçici madde
ile 31.12.2017 tarihine kadar vadeli çek uygulamasına yasal bir dayanak
kazandırmıştır. 

Tüm bu yasal düzenlemeler ile çek uygulamalarının en çok yer
aldığı ticari hayat, bu hususta büyük değişikliklerle tanışmış, bazı uygula-
malara ise yeniden merhaba demiştir. Ticari alım-satım faaliyetlerinin
temelinde yer alan güven ilişkisi getirilen düzenlemeler ile olabildiğince
geliştirilmeye çalışılmış ve kötü niyetli faaliyetlerin son bulması
amaçlanmıştır. Ticari hayatın gerektirdiği ihtiyaçların sürekli bir devinim
halinde olduğu açık olmakla, bu değişimlerin kendini dönem dönem yasal
çerçeveler içinde göstereceği de ortadadır. Kanun koyucu bu yöndeki
düzenlemeler ile ticari yaşamdaki güven ortamını sağlamanın yanında, bu
devinime ayak uydurabilecek nitelikte yasal düzenlemeleri de hayata
geçirmiş gibi görünmektedir. Ancak bu durum yasal değişikliklerin ticari hay-
ata entegre olabilmesiyle de bağlantılı olması sebebiyle zaman içerisinde
daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Av. Yusuf 
DALMAZ

ÇEK (Ticari Hayattaki Son Hukuki Durumu)
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44.
dönemlerde, komisyon çalışmaları ile oluşturulan İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Raporunu bir basın toplantısı ile
kamuoyu ile paylaştı. 

Basın toplantısında TMMOB’ nin işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanına bakışını TMMOB Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Besleme sunarken, raporun özetinin ve
Türkiye’ de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel durumu-
nun bulunduğu sunumu, aynı zamanda Komisyon
Başkanlığı’ nı da yapan Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri
Tekin yaptı.

Türkiye’ de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında siyasal
iktidarın tutumunun etkilerinin ve son 15 yılda bu alanda
yaşanan değişimin, iş kazalarının nasıl iş cinayeti ve toplu

katliamlara dönüştüğü 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 olumsuz
etkilerinin giderek artmasını bir iktidar politikası olduğu
tartışmaya açıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporunda bulunan, bu
alanda çalışan teknik elemanların sorunları ve bu sorun-
lara sunulan çözümler de basın toplantısında gündem
olarak yer aldı. Basın toplantısı TMMOB’ nin işçi sağlığı
ve iş güvenliği alanına yönelik yaptığı tespitler ve sorun-
lara getirdiği çözüm önerileri de basın ile paylaşıldı.                  

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU 
KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI
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MMO’dan Haberler

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin 23. mad-
desinde “ Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği
işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma
hakkı vardır”  denilmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği onlarca
yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkesinin
kabul edilmesini, daha sonraki zamanlarda Dünya
Çalışma Örgütü tarafından kısmen kabul edilmesini ve
işyerlerinde bu amaca yönelik standartlar ve
sözleşmelerin oluşmasını sağlamıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işçilerin be-
delini canlarıyla ödediği onlarca yıllık mücadelenin
sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinin ülkem-
izde de yaygınlaşması, ikirciksiz olarak uygulanması için
mücadele etmektedir.

Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu
veya meslek hastalıklarına yakalanarak hayatlarını kay-
betmeleri, yine aynı nedenler yüzünden bedensel ve zi-
hinsel sağlıklarından olmaları, insan onuruna
yakışmamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalar ülkem-
izde de oldukça eskidir. Bu çalışmalar TMMOB açısından
teknik önceliklerin ötesinde toplumsal huzur ve çalışma
yaşamındaki barışın olmazsa olmazı olarak kabul
edilmektedir.

AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özellikle 2010-
2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarındaki toplu ölüm-
ler nedeniyle çıkarılan 6331 Sayılı iş Güvenliği Yasası,
başlangıçta bizim teknik ve yapısal önermelerimizi
kısmen de olsa içermesine karşın, bugüne kadar yapılan
değişikliklerle amacından 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
göstermiştir.

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU:  İŞ CİNAYETLERİNE,
MESLEK HASTALIKLARINA, GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin 23. mad-
desinde “ Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği
işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma
hakkı vardır”  denilmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği onlarca
yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkesinin
kabul edilmesini, daha sonraki zamanlarda Dünya
Çalışma Örgütü tarafından kısmen kabul edilmesini ve
işyerlerinde bu amaca yönelik standartlar ve
sözleşmelerin oluşmasını sağlamıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işçilerin be-
delini canlarıyla ödediği onlarca yıllık mücadelenin
sonucu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinin ülkem-
izde de yaygınlaşması, ikirciksiz olarak uygulanması için
mücadele etmektedir.

Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu
veya meslek hastalıklarına yakalanarak hayatlarını kay-
betmeleri, yine aynı nedenler yüzünden bedensel ve zi-
hinsel sağlıklarından olmaları, insan onuruna
yakışmamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalar ülkem-
izde de oldukça eskidir. Bu çalışmalar TMMOB açısından
teknik önceliklerin ötesinde toplumsal huzur ve çalışma
yaşamındaki barışın olmazsa olmazı olarak kabul
edilmektedir.

AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özellikle 2010-
2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarındaki toplu ölüm-
ler nedeniyle çıkarılan 6331 Sayılı iş Güvenliği Yasası,
başlangıçta bizim teknik ve yapısal önermelerimizi
kısmen de olsa içermesine karşın, bugüne kadar yapılan
değişikliklerle amacından 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
göstermiştir.

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU:  İŞ CİNAYETLERİNE,
MESLEK HASTALIKLARINA, GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR
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İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel ve yasada hede-
flenen ancak bir türlü gerçekleştirilmeyen 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 is-
tikamette üretim yapmakta; önleyici, tedavi edici uygu-
lamalar işveren eliyle uzmanlara ve hekimlere yüklenmiş
durumdadır. Yasa yayınlandığından beri uzmanların,
hekimlerin ve sağlık personelinin işyerlerine vereceği
hizmet süresi giderek azaltılmıştır. Bu yapılanın amacı işçi
sağlığı ve iş güvenliğini korumak değil; hekim, sağlık per-
soneli ve uzmanların işverene olan maliyetini azaltmaktır.

Özetle söylersek; uzmanın, hekimin ve diğer sağlık per-
sonelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev
yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının
azalmasını beklemek mümkün değildir.

Yine bu raporda, ticari bir danışmanlık haline
dönüştürülen ve teknik olarak içinin günden güne
boşaltıldığı, eğitimin özel kurumlar tarafından verildiği
“ iş güvenliği uzmanlığı” , TMMOB’ nin bu alana bakışı,
dünyada ve ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin du-
rumu, kavramların ortaya çıkışı, 4875 sayılı iş kanunu ve
sonuçları, özelleştirme ve sendikasızlaştırmanın bu alana
etkileri, inşaat ve maden sektörünün iş kazalarının yoğun
olarak yaşanması 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 önerilerini
bulacaksınız.

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