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

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi adına sahibi

Yönetim Kurulu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yayına Hazırlayanlar

Grafik Tasarım

Baskı

Afyonkarahisar İl Temsilciliği

Bilecik İl Temsilciliği

Kütahya İl Temsilciliği

Tavşanlı İlçe Temsilciliği

Yönetim Yeri

MAKINA 1

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

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

SUnUm

    Değerli meslektaşlarımız merhaba,

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke so-
runları ile birebir aynı olduğu düşüncesi ile 
Makina Mühendisleri Odası olarak ülke-

mizin her sorunu için çözüm önerileri üretiyoruz ve 
üretmeye devam ediyoruz.

Ülkemizin şu sıralar geçirdiği ekonomik krizin tek 
çözümünün üretmek olduğunu biliyoruz. İktidarla-
rın günü kurtarmaya yönelik politikaları uygulama-
dan vazgeçerek, rant ekonomisi değil üretim ekono-
misini tercih etmelerini bekliyor, bu modelin bu işin 
çözümünün merkezinde olması gerektiğini biliyoruz.

Genç Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikaları sa-
tarak arsaların ranta kurban gitmesi ve fabrikaların 
kapanması ile sonuçlanan durumlar geçici çözümler 
olmuştur. Ülkenin geleceği karartılmıştır. 

Örneğin şeker fabrikalarının satışa çıkarılması çö-
züm değildir. Bu fabrikalar satıldıktan sonra çoğu 
kapanarak arsaları ranta açılmış ve ülkenin sanayisi 
ve tarımı ciddi zararlar görmüştür.

Ülkemizin bu krizleri aşmasının tek modeli dışa ba-
ğımlı ekonomiden kurtulmak ve sanayisinde üretimi 
artırmaktan geçiyor. Yani TMMOB’un dediği gibi 
tam bağımsız Türkiye modeli bu işin çözümüdür.

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim ve se-
miner programlarımızı, etkinliklerimizi düzenliyo-
ruz ve önerilerinizi, taleplerinizi Şubemize bildirme-
nizi bekliyoruz. Aralık ayında Odamızın 64. Kuruluş 
Yılı Geleneksel Gecesi’ni sizlerin katılımıyla hep bir-
likte coşkuyla kutlayacağız.

Odamız etkinliklerine katkı ve katılımlarınızı bekli-
yor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,
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MAKINA 4

eĞiTimleR
eĞiTimlerimiZ

Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitim programı kapsamında ve çeşitli kurum ve ku-
ruluşların talepleri doğrultusunda eğitimlerimiz Eylül ve Ekim aylarında devam etti.

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel 
Eğitimine katılan 80 kişi, Bilirkişilik Temel 
Eğitimi’ne katılan 24 kişi belge aldı. Mesleki 

Yetiştirme Kursları kapsamında Isıtma ve Doğalgaz 
İç Tessiat Yapım Personeli Seviye -3 Sınavı’na katı-

lan 8 teknik eleman belge almaya hak kazandı. Teknik 
Personel Yetiştirme eğitim programlarımızdan LPG 
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompa-
cı) Kursu’na katılan 75 kişi, Sepetli Hidrolik Platform 
Eğitimi’ne katılan 32 kişi belgelendirildi.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

Egemen YILMAZ 
(Makina Mühendisi) 17-18 Eylül 2018

MMO 
Eskişehir 

Şube 
30

Bilirkişilik Temel Eğitimi 

Barış TORAMAN 
(Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi)               

R. Erhan KUTLU 
(Makina Mühendisi)

11-14 Ekim 2018
MMO 

Eskişehir 
Şube 

24

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi) 01-02 Ekim  2018

MMO 
Eskişehir 

Şube 
25

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi) 16-17 Ekim  2018

MMO 
Eskişehir 

Şube 
25

Bilirkişilik Temel Eğitimi / 11-14 Ekim 2018 
MMO Eskişehir Şube

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 
01-02 Ekim 2018 / MMO Eskişehir Şube
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MAKINA 5

eĞiTimleR

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV TARİHİ SINAV 
YERİ 

KATILIMCI 
SAYISI

11UY0031-3 Isıtma ve 
Doğalgaz İç Tessiat Yapım 

Personeli Seviye -3 

Mustafa Hakan 
GÜZELTEPE(Makina 

Mühendisi)
04.10.2018

MMO 
Eskişehir 

Şube
8

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Sepetli Hidrolik Platform 
Eğitimi 

Bünyamin 
BALÇIK (Makina 

Mühendisi)
17-18 Eylül    

2018
Tekfen Tanap 

A.Ş 12

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu

Erkan SÜTPINAR 
(Makina 

Mühendisi)
08-09 Eylül 

2018
Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 24

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu 

Enis Emrah 
ERTAN (Makina 

Mühendisi)
14-15 Eylül 

2018
Kütahya İl 

Temsilciliği 28

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu 

Erkan SÜTPINAR 
(Makina 

Mühendisi)
22-23 Eylül 

2018
Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 23

Sepetli Hidrolik Platform 
Eğitimi

İbrahim 
KÜÇÜKAÇIL

(Makina 
Mühendisi)

23-24 Ekim 
2018

Tekfen Tanap 
A.Ş 20

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

Sepetli Hidrolik Platform Eğitimi / 23-24 Ekim 2018 
Tekfen Tanap A. Ş. 

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı Kursu) / 23-24 Eylül 
Afyonkarahisar İl Temsilciliği
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BaSınDa Biz
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MAKINA 8

ŞUBeDen HaBeRleR

eSogü maKina mühendiSliĞi 
bölümü meZunlar buluşmaSı

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümü ile Eskişehir Makina Mühendisleri Odası işbirliği 

ile 'Mezunların Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşması yapan Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Altaç, böyle bir 

etkinliğin yapılması konusunda daha öncesi Eskişehir 
Makina Mühendisleri Odası Hakan Ünal ile görüştü-
ğünü ve o süreçte destek vereceklerini dile getirdik-
lerini belirterek,”Şimdi de Oda başkanı  Atila bey de 
desteklerini hiç esirgemediler. Sosyal medya, telefonla 
iletişim halinde olanlar vardır. Yüz yüze gelme, konuş-
maya vakitte olmuyor. Bizde bu etkinliği düzenledik. 
Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seneler önce 
mezun ettiğimiz öğrencilerimizi tekrar görmekten bü-
yük mutluluk duyduk" dedi.

Etkinliğe destek veren Eskişehir Makina Mühendisle-
ri Odası Başkanı Atila Tomsuk, geleneksel hale getir-
dikleri bu etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini 
belirterek şunları söyledi: "Bu tür etkinliklerin önemli 
çıktısı oluyor. Yıllar öncesi mezun olduğunuz bir daha 
bu şehre uğramamış arkadaşlar hem okulumuzu yeni-
den görüyorlar hem de fakültenin nerden nereye geldi-
ğini. Bu sınıf toplantılarının artısı oluyor. Çok uzun sü-
redir görüşmeyen arkadaşlar için de bir anlamı oluyor. 
Sosyal bir faaliyet oluyor. Çocuklarını görmek, saçları-
nın değiştiğini görmek farklı oluyor. Anıları oluyor. 
Bilindiği gibi Eskişehir'de tüm arkadaşlara çağrıda bu-
lunuyoruz. 40 yıllık olan arkadaşlarımızdan kopmuş gi-
dip olabiliyorlar. Onların adreslerini ya da telefonlarını 
bulamıyoruz. 40 yıl önce mezun olanların bıraktıkları 

yerden bizler 
devam ediyo-
ruz." 

Daha sonra 
kürsüye gelen 
M ü h e n d i s -
lik Mimarlık 
Fakültesi De-
kanı Prof. Dr 
Abdurrahman 
Karamancıoğ-
lu, fakültenin 
kuruluşundan 
bu yana gelen 
g e l i ş m e l e r i 
anlattı. Prof. 
Dr. Karaman-
cıoğlu, "Me-
zunların buluşmasına hoş geldiniz. Fakültemiz sürekli 
gelişmektedir ve başarılara imza atmaktadır. Sizler 
mezun olduktan sonra gelişmeleri anlatmak istiyoruz. 
1970'de toplam 160 öğrenci ile Mühendislik Mimarlık 
Yüksekokulu olarak başlamıştık. 48 yılda, 10 bölümü,  
250 öğretim elemanı,7130 öğrencisi olan bir fakülte-
miz var" diye konuştu.  Eski Rektör Erdoğan Fıratlı da 
Osmangazi Üniversitesi ve fakültenin kuruluşundan 
bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gelişmeleri ile anı-
larını anlattı. 40 yıl önce mezun olan öğrenciler adına 

konuşan Latife Berrin Erbay, makina mühendis 
olmanın ayrıcalığı olduğunu belirterek şunları 
konuştu:"40. yılına kavuşmanın mutluluğunu 
yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Makina Mühendisliği bölümüne geldiğimizde 
bir tek sınıftı. 6 kızın bulunduğu 80 kişilik bir 
sınıftı. Makina mühendisi olmak herkesin harcı 
değildir. Makina mühendisi başladığı işi sonuna 
kadar götüren gören planlayan kişidir. Sizler her 
şeyden farklısınız. Hiç birimiz ihanet etmedik, 
olduğumuz gibiyiz, ülkemizi seviyoruz, ülkemiz 
için çalışmışız." 

Konuşmalardan sonra Osmangazi Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümünden, 40-30-20 ve 10 yıl önce 
mezun olanlara plaketleri verildi. Etkinlik   gele-
neksel tavuklu pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.
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ŞUBeDen HaBeRleR

Yeni ve mevCuT binalarda enerJi 
ve Su verimliliĞi Semineri

Şubemiz  ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliği ile 29 Eylül 2018 
tarihinde  Şubemiz Eğitim Salonu’nda gerçekleşen seminere Konuşmacı 

olarak katılan  Makina Mühendisi İbrahim Çakmanus ‘Yeni ve Mevcut Bina-
larda Enerji ve Su  Verimliliği’ konusunda bilgi verdi.

İbrahim Çakmanus bina kabuğunda iyileştirilmesi 
gidilmesi ile ısıtma, soğutma ve enerji tüketimini 
yüzde 50 oranında düşeceğini söyledi. Ülke ola-

rak A sınıfı binalar üretmek zorunda olduğumuzu ak-
taran Çakmanus, “TSE 825 ısı yalıtım yönetmeliğine 
göre Türkiye’de C sınıfı binalar genel olarak yaygın. 

Maliyeti düşük ama enerji tüketimi fazla. Bunun B’ye 
A’ya doğru götürürsek enerji tasarrufu sağlamış olu-
ruz” dedi. Yurt dışından örnekler veren Çakmanus, 
Almanya’ya göre binalardaki enerji tüketiminin yük-
sek olduğunu söyledi.

ıSı YalıTımı, STandarT ve YöneTmeliKler Semineri
Makina Mühendisleri Odası ve EPS Sanayi Derneği katkılarıyla “Isı Yalıtımı, 

Standart  ve Yönetmelikler” konulu seminer  11 Ekim 2018 tarihinde düzenlendi.

MMO Eğitim Salonu’nda  gerçekleşen 
seminere konuşmacı olarak katılan 
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Makina Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Uzun, ısı yalıtımın önemine değindi. 
Prof. Dr. İbrahim Uzun, Isı Yalıtım Projesi’nin 
istenilen düzeyde uygulanmadığını ifade ederek, 
“Yapıyla ilgili bütün projelerde yalıtım projesi 
var ancak sahaya gelince ne yazık ki uygulanmı-
yor” dedi.  Isı yalıtım malzemesinin kalitesinin 
önemli olduğunu aktaran Uzun, “Malzemenin 
ısı yalıtkanlığı ve kalınlığı çok önemli. Standart-
lara uygun malzeme kullanırsanız binanız  az 
enerji kaybı yaşar” diye konuştu.  Uzun binalarda 
kullanılan ısı yalıtım malzemesinin belgesine ve 
standartlara uygun olup olunmadığına ise bakıl-
madığı  aktarıldı. Prof. Dr. İbrahim Uzun semi-
nerde ayrıca TS825  hakkında bilgi verdi. 
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ıSı PomPalarında Yeni TeKnoloJiK 
gelişmeler Semineri gerÇeKleşTirildi

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şu-
bemiz, Türk Tesisat Mühendisler Derneği 
ile birlikte düzenlediği seminer programı 

çerçevesinde şubemizin Eğitim Salonu’nda 18 Ekim 
2018 tarihinde İstanbul Daikin Klima Tüketiciler ve 
Ürün Müdürü Turgay Yay oda üyeleri ve firma tem-
silcilerine ısı pompalarındaki son gelişmeleri anlattı. 

Isı pompalarının Avrupa’da 2007 yılında yenilenebi-
lir enerji sınıfına katıldığını belirten Yay, “Ülkemizde 
2010 yılında yeni binalarda yenilenebilir enerji per-
formansı yönergesini oluşturdu. Eskişehir’de proje, 
tasarım firmaları, binalarda soğutma-ısıtma yapan 
firma ve müşavirler bu seminerimize katıldılar” dedi. 

Seminer katılımcıların sorularının  Turgay Yay tarafın-
dan yanıtlanmasıyla sona erdi. 

Yalın dönüşüm SüreKliliĞi SaĞlamanın 
Sırları ve üreTim ÇiZelgelemenin 

başarıYa eTKileri Semineri
Progim Yalın Dönüşüm ve Yazılım Genel Müdürü Engin Eroğlu’nun Şube-
miz Eğitim Salonunda  20.10.2018 tarihinde verdiği seminerde  iş dünyasında 
yalın dönüşümün öneminin anlaşılmasını sağlamaya yönelik  bilgiler verildi.
Yalın dönüşümün 1950’li yıllarda ilk defa Japonya’da 
uygulanmaya başladığını ifade eden Eroğlu, “Yalın 
dönüşüm tamamen israflardan arınmak, iş süreçleri-
nin iyileştirilmesi üzerine kuruludur. Japonya kökenli 
bir sistemdir. 1950’lilerde kullanılmaya başladı. Tüm 
dünya bu sistemi kullanmakta” diye konuştu.

Yalın dönüşümün firmalarda kaliteli üretimi arttır-
dığını söyleyen Eroğlu, “Yalın dönüşüm;  firmaların 
daha verimli, daha kaliteli üretim yapması hem de 
müşterilere malı zamanında teslim etmesi için en iyi 
yapacakları iyileşmedir. Yalın dönüşümü kullanan 

firmalar zamanla daha verimli, daha kaliteli ve zama-
nında malı teslim eder firma haline gelecekler. Daha 
tertipli iş ortamı oluşmuş olacak” dedi.

Eroğlu, “Yalın üretimi gerçekleştirdik ama sürekliliği 
nasıl sağlayacağız. Bu daha zor. Kültürel bir değişim 
gerekiyor” dedi.  Eroğlu yalın dönüşümün bilindiğini 
ancak, Türkiye’deki KOBi’lere bakıldığı zaman ya-
rısından çoğunun bu sistemi kullanmadığı için ciddi 
verimsizlik yaşadığını belirtti. Eroğlu ayrıca, yalın dö-
nüşümün Eskişehir’deki sanayiciler tarafından da çok 
fazla kullanılmadığını aktardı.    

MAKINA 10
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ŞUBeDen HaBeRleR

şube YöneTim KurulumuZun eSKişehir 
TeKniK üniverSiTeSi reKTörünü ZiYareTi
Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Eskişehir Şube Yö-
netim Kurulumuz Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nu 
8 Ekim 2018 tarihinde maka-
mında ziyaret etti.

Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Es-
kişehir Şubesi'nin 2018-2019 dönemi 
Şube Çalışma Programı, Mühendislik 

Fakültesi Endüstri ve Makina Mühendisliği Bö-
lümlerinde eğitim görmekte olan öğrenci üyele-
re yönelik etkinlikler, X. Ulusal Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı ve kurumlarla 
yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. Ziyarete Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila Tomsuk, Başkan Yardımcısı Nezihe Ha-
necioğlu, Sekreter Üye Neşet Aykanat, Sayman Üye 
Esra Turan katıldı.

eSKişehir TiCareT odaSı 34. 
meSleKi, bilimSel ve TeKniK 
FaaliYeTler 
KomiTeSi şube 
YöneTim 
KurulumuZu 
ZiYareT eTTi
Eskişehir Ticaret Odası 34. 
Mesleki, Bilimsel ve Teknik 
Faaliyetler Komitesi 16 Ekim 
2018 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti. 

Ziyarette Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, Şube Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan hazır bulundu.  
Üyelerimize yönelik yapılacak etkinlikler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.
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bölüme hoşgeldin buluşmaları

Makina Mühendisleri Odası tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerine yönelik 18.10.2018 

tarihinde  “Bölüme Hoşgeldin Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 
Suat Mirza Konferans Salonunda gerçek-
leşen buluşmaya çok sayıda öğrenci ilgi gös-

terdi. Burada bir açılış konuşması yapan Makina 
Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Atila Tomsuk, öğrencilere önemli önerilerde 
bulundu. 

Eskişehir’de okuyor olmanın kendileri için bir 
şans olduğunu ifade eden Tomsuk, “Hepiniz 
başka şehirlerden, başka okullardan geldiniz. 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin en iyi 
bölümlerinden birini kazandınız. Şu anda 1. sınıf-
ta olduğunuz için durumu fark etmeyebilirsiniz. 
Ama mezun olduğunuzda bunun önemini göre-
ceksiniz. Bir iş başvurusu yaptığınızda okulunu-
zun adını söylediğinizde bu sizin hanenize yazılan 
ilk artı olacak. Okulunuzun ve okuduğunuz şehrin 
kıymetini bilin” dedi. 

Makina Mühendisleri Odası’na, öğrencilerin ka-
yıt olduklarını ve eğitim ve sosyal faaliyetlerden 
yararlanabildiklerini söyleyen Atila Tomsuk, “Biz 
neler yapıyoruz, nasıl yardımcı oluyoruz siz yeni 
gelen meslektaşlarımıza bunu anlatalım istedik. 
Öğrenci komisyonumuzda, öğrenci arkadaşları-
mızın eksiklerini okul bitinceye kadar tamam-

lamaya çalışıyoruz. Öğrenci komisyonumuzdaki 
arkadaşlarımıza staj imkânı sağlıyoruz” diyerek, 
sağladıkları imkânlar hakkında bilgi verdi.

"Bu 4 yılda kendinizi geliştirmelisiniz"

“4 sene boyunca kendinizi mümkün olduğunca 
geliştirmeniz gerekiyor” diyen Tomsuk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Okul içi ve okul dışındaki faali-
yetlerinizi arttırmanız lazım. 4 sene sizin eğitimi-
nizle ilgili dönem iken siz bu dönemde yapmanız 
gerekenleri mezun olduktan sonra yapmaya kal-
karsanız geri kalmış olursunuz. Okurken kendi-
nizde gördüğünüz eksikleri gidermeniz gerekiyor. 
Birinci dili kesinlikle iyi seviyede bilmeniz gereki-
yor, ikinci dilin de bunun yanında olması gereki-
yor. İş başvurusunda dil teknik kapasitenizden de 
önce önemseyecekleri konudur. Mesleğinizle ilgi-
li programları kullanabiliyor olmanız gerekiyor. 
Sosyal faaliyetlere de katılın. Öğrenciliğin tadını 
çıkarın, sinemaya, tiyatroya gidin, arkadaşlarınız-
la gezin, kitap okuyun, toplumsal yararlı dernek-
lerde yer alın. Tüm bunlar da sizin gelişiminiz ve 
meslek yaşantınız için çok önemli.” 

Tomsuk, konuşmasının ardından öğrencilerin so-
rularını yanıtladı.

ŞUBeDen HaBeRleR
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ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Her iki bölümün 1. sınıf öğrencileri, bölüm baş-
kanları ve öğretim görevlilerin katıldığı etkin-
likte, oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

Makina Mühendisleri Odası Atila Tomsuk, öğren-
cilere hem öğrencilik hayatlarında hem de mesleğe 
atıldıklarında yapmaları gerekenler konusunda öne-
rilerde bulundu. Tomsuk, “Eğitim döneminiz boyunca 
eksiklerinizi tamamlayarak sizi iş hayatına hazırlamak 
gibi bir derdimiz var. Makina Mühendisleri Odasına 
üye olan arkadaşlarımızla bu yolda ilerliyoruz. Müm-
kün olduğunca bu 4 yıllık süre içerisinde eksiklerinizi 
tamamlamanız lazım” dedi.

RAKİPLERİNİZDEN BİR ADIM ÖNE ÇIKMALISINIZ

Tomsuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizin gibi çok fazla 
mezun olacak. Sadece sizin üniversitenizden sizin-
le birlikte 130 makina ve endüstri mühendisi mezun 
olacak. Bu 130 kişinin tamamı istediği işe yerleşe-
meyecek. Sizin diğerlerinden bir adım öne çıkmanız 
gerekecek. Bir işe o kadar çok kişi başvuracak ki bir-
çoğu görüşmeye bile çağırılmadan elenecek. Burada 
en önemli kriter yabancı dil konusu. Bir yabancı dil 
olmazsa olmaz, ikinci dil de olursa çok iyi olur. Bu 
anlamda yurtdışı programları da çok önemli. Hem 
derslerinize aksatmadan devam ederek hem de eksik-
lerinizi gidererek bu 4 yılı bitirmelisiniz. Önünüzde 4 
yıllık süre var. Bu süreyi çok iyi kullanın.”

KİŞİSEL GELİŞİM, YABANCI DİL VE 
TEKNİK BİLGİ KADAR GEREKLİ

Sosyal faaliyetlerin önemine değinen Tomsuk, “İş gö-
rüşmesine gittiğinizde sizin sadece dilinize veya tek-
nik kabiliyetinize değil; konuşmanıza, kişisel gelişimi-
ne de önem verecekler. Altınızda çalışacak mavi yakalı 
işçilere karşı sorumluluk alıp alamayacağınıza, iletişi-
minize, ikna kabiliyetinize de bakacaklar. Bu yüzden 
sinemaya, tiyatroya gidin, kitap okuyun. Arkadaşları-
nız arasında konuşup tartışmanız lazım” diye konuştu.

 BİZDEN TALEP EDİN

Tomsuk’un konuşmasının ardından Makina Mü-
hendisleri Odasının faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, öğrenci 
komisyonu bünyesinde verdikleri mesleki eğitim ve 
kurslar hakkında konuştu. Aykanat, öğrencilerden 
gelen talepler doğrultusunda bu kursların açıldığını 
söyleyerek, “Bizden sizler talep edeceksiniz, biz de 
gerçekleştireceğiz” dedi. Aykanat ayrıca öğrenci ko-
misyonundaki öğrencilere yönelik teknik gezi ve staj 
gibi konularda da destek olduklarını ifade etti. 

Etkinlik soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Teknik Üni-
versitesi Makina Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümüne başlayan öğ-

rencilere, “Bölüme Hoşgeldin” etkinliği 19 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. 

ŞUBeDen HaBeRleR
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ŞUBeDen HaBeRleR

öĞrenCi üYelerimiZle 
Tanışma ToPlanTıSı YaPıldı

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 20 
Ekim 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde 

okula başlayan Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile buluşma gerçekleştirdi. Şubemiz Eğitim 
Salonu’nda gerçekleşen tanışma toplantısına, çok sayı-
da öğrenci katıldı. Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Neşet Aykanat, öğrencilere “Hoşgeldiniz” 
diyerek, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyonu’na 
katılan öğrencilerin, oda bünyesinde seminer, eğitim, tek-
nik ve kültürel gezi gibi pekçok etkinlikten yararlanabile-
ceğini söyleyen Aykanat, öğrencilerin bu tür faaliyetlere 
katılmalarının önemine değindi. Daha sonra söz alan Öğ-
renci Komisyonu’nda görevli öğrenci, komisyon faaliyetle-
rini katılımcılara aktardı. Öğrenci Komisyonu tarafından 
üyelere staj imkânı, bitirme projelerine destek, teknik 
geziler, sosyal etkinlikler, mesleki anlamda deneyimli ki-
şilerle sohbet, fuar ve seminerlere katılım gibi pek çok ko-
nuda yardımcı olunduğu bilgisini paylaştı.  

şubemiZin danışma 
Kurulu 2. ToPlanTıSı 
gerÇeKleşTirildi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi 2. Danışma 
Kurulu Toplantısı Tepebaşı Bele-
diyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde 
25 Ekim 2018 tarihinde yapıldı.

Oda çalışmaları ve meslek sorunlarının görüşül-
düğü toplantıda konuşan Başkan Atila Tomsuk, 
“Bilindiği gibi odamız ve ülkemiz çok zor şartlar 

altında geçiyor. Ekonomik kriz var. Aslında beklediği-
miz kriz gelmiş durumda. Her ne kadar inkâr etseler 
de bu kriz tüm ülkeyi sarmış durumda. Kriz odamızı, 
ülkemizi ve meslektaşlarımızı etkiledi. Kütahya’da bir 
fabrika kapandı ve meslektaşımız işsiz kaldı. Çok ciddi 
sorunun olduğu dönemde bu danışma kurulu toplan-
tısını gerçekleştiriyoruz. Ülkenin tek adam düzenine 
geçtiği, bizim ne kadar itiraz etsek de halkı ikna ede-
mediğimiz düzenin ne kadar bozuk olduğunu bir dö-
nemden geçiyoruz. Sabah, öğle, akşam konuşma şekli 
değişen, gerektiği zaman hukuk sistemine fırça atan, 
gerektiği zaman herkese fırça atan sistem” diye konuş-
tu.
Oda çalışmalarından bahseden Tomsuk, “Eskişehir’de 
yaz dönemi bittikten sonra seminerlerimize başladık. 
Her hafta düzenli olarak seminerlerimizi yapmaya 
çalışacağız. En büyük amacımız meslektaşlarımızın 
eksikliklerini oda olarak tamamlamak” dedi. Yakla-
şan yerel seçimlere ilişkin ise Tomsuk, “Yerel seçim-
ler geliyor. Demokratik kimler varsa TMMOB gerekli 

açıklamayı yapacaktır. Oda olarak onların arkasında 
durmaya devam edeceğiz. Bizler meslektaşlarımızla 
beraber odamıza sahip çıkarak odamızın ve ülkemizin 
sorunlarına çözüm bulmak adına elimizden geleni ya-
pıyoruz” ifadelerinde bulundu.
Daha sonra Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ardından Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet 
Aykanat Şubemiz faaliyet raporunu sundu. Konuşma-
ların ardından danışma kurulu toplantısı soru-cevap 
kısmıyla sona erdi. 

evimiZde YaşaYabileCeĞimiZ
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iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi

evimiZde YaşaYabileCeĞimiZ

Takılma, Kayma, Düşme

Düşmek, sonucu ölüme kadar uzanabilecek bir 
kaza tipidir. Alçak bir sandalyeden veya yolda 
yürürken takılıp düşerek hayatını kaybeden 

birçok insan vardır. Takılma, kayma ve düşme olayları-
nın çok kolay ve sık olması ve aynı zamanda sonuçları-
nın da ağır olması nedeniyle bu tür ev kazaları en teh-
likeli kaza tipi olarak ele almam için yeterli olacaktır.

Evlerimizde özellikle yerde bırakılan terlik, tv kuman-
dası gibi küçük nesneler, katlanmış halılar ve mobilya 
kenarları takılıp düşmeye neden olabilecek tehlikeler-
dir. Gece karanlıkta veya yeterli aydınlatma olmayan 
alanlarda bu tehlike çok daha artar. Islak alanlarda 
düşmelerde ise ağırlıklı olarak kalıcı sakatlık durum-
ları olasıdır. Özellikle banyo sırasında ve sonrasında 
ıslak zeminde kayıp kalça eklemi üzerine düşmek ağır 
sakatlıklara yol açar. Hem sabit hem seyyar merdiven-
ler de düşmeye neden olan ortamlardır ve yüksekten 
düşüldüğü için sonuçları çok ciddi olabilir.

Zehirlenme

Temizlik malzemeleri ve ilaçlar nedeniyle zehirlen-
me olayları, ev kazaları listesinde ikinci sırada yer alır. 
Kimyasal maddelerin nitelikleri nedeniyle ev ortamın-
da tedavi edilmesi zor olan bu durumlar, ölüm oranı en 
yüksek durumlardır.

Temizlik malzemelerinin depolanması ve kullanımı 
sırasında bilinçsiz davranışlar ve etkileri bilinmeyen 
diğer bir temizlik malzemesi ile karıştırarak kullan-
mak çok büyük bir zehirlenme nedenidir. Ayrıca tarihi 
geçmiş, yan etkisi bilinmeyen veya kişiye uygun ol-
mayan ilaçları tek başına veya diğer ilaçlarla beraber 
kullanımı da çok sık yaşanan zehirlenme olaylarına 
örnektir. Gıda zehirlenmeleri de basit önlemler alarak 
önüne geçilebilecek ciddi bir tehlikedir.

Yangınlar

Türkiye’de her yıl bina ve araçlarda çıkan yangınların 
yaklaşık %40’ı evlerde çıkmaktadır.  Yangın güvenliği 
konusunda büyük riskler taşımayan ev ortamında bu 
kadar çok yangın olayının meydana gelmesi, evlerde 
yangın güvenliğinin yetersiz olduğunu gösterir.

Evlerde en büyük yangın sebebi sigara izmaritleridir. 
Düşen ve unutulan sigara izmaritleri ortalama 3 da-
kika içinde söndürmenin imkansız olacağı boyutlarda 
bir yangın oluşturabilir.

Bunun yanında elektrik tesisatındaki uygunsuzluklar 
ve ihmaller de en büyük yangın sebeplerinden biridir. 
Mutfaklar, gaz kaçakları, soba vb. alanlar da yangına 
sebep olabilirler.

Boğulma

Özellikle 10 yaş altı çocuklarda çok sık görülen boğaza 
bir madde takılması nedeniyle boğulma olayları, evler-
de çocuk ölümlerinin en büyük sebeplerinden biridir. 
Ortada bırakılan veya unutulan küçük sert nesneler, 
çocukların boğazına kaçarak boğulmalarına neden ol-
maktadır.

Ayrıca yetişkinlerde de özellikle yemek ve su içme 
sırasında boğaza kaçan nesneler nedeniyle boğulma 
olayları çok sık görülmektedir. Bunun yanında bah-
çede veya balkonda yemek yerken dili arı sokması da 
alerjisi olan kişiler için ölüm nedeni olabilir ve yaz ay-
larında sık görülen bir durumdur

Mutfak

Mutfaklar, yapılan iş ve kullanılan aletler nedeniyle 
evlerin en tehlikeli bölümleridir. Kesici madde, sıcak 
ortam, gazlı veya elektrikli ısıtma cihazlarının her biri 
ayrı bir tehlike kaynağıdır.

Özellikle bıçak kullanımı konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmayan ev kadınları, çok sık kesik olayları ya-
şamaktalar. Bu kesilme olaylarının zaman zaman kan 
kaybı nedeniyle ölüm ile sonuçlandığını da görebil-
mek mümkün. Bunun yanında kaynar su, kızartma 
yağı yangınları ve ocakta unutulan yemek nedeniyle 
yangınlar mutfaklarda karşılaşabileceğimiz tehlikeler 
arasındadır.

TehliKe ve riSKler

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 16

Teknik

Özet- Bugünün rekabetçi dünyasında bir endüstri-
nin operasyonlarını düzgün bir şekilde yürütebilmek 
ve en iyi ürünü en kısa sürede müşteriye sunabilmek 
için anahtar alan bakım yönetimidir. Bakım yönetimi 
oldukça eski bir kavramdır ve birçok aşamadan geç-
miştir. Birçok eğilim üretimle gelişmiştir ve herbir 
eğilimde üretimi geliştirme yolunda önemli katkısı 
olmuştur. Bakım yönetiminden uzun bir süreçle varlık 
yönetimine geçilmiştir. Varlık yönetimi, güvenilirliğin, 
kullanılabilirliğin, güvenliğin ve dayanıklılığın gelişti-
rildiği süreç iyileştirme stratejisidir. Teknoloji seviye-
si arttıkça, her sektördeki varlık yatırımlarının değeri 
artmıştır. Bu yatırımın değerini korumak için Varlık 
Yönetimi, günümüzde global rekabet için vazgeçilmez 
bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Bakım, Bakım Yönetimi, Varlık 
Yönetimi

1. KAVRAMLAR

Varlık, bizim durumumuz için, işletme, tesis, 
ekipman, araç, yardımcı sistemler ve altya-
pı gib fiziksel öğeleri işaret eder. Varlık sis-

temleri ise kimyasal süreç, üretim süreci gibi birçok 
ekipmandan oluşmuş tekli sistemlerin biraraya ge-
lerek birlikte çalıştığı bir dizi ekipman dizisidir. 

Yönetim ise bir işletmenin açıkça tanımlanmış he-
deflere belirlenmiş politikalarla ulaşması için ge-
rekli faaliyetlerin organizasyonu ve koordinasyonu 
anlamına gelir.

Bakım, kanıtlanmış faaliyetler, araçlar, teknikler ve 
insanlar ile ekipmanın güvenirliğine katkıda bulu-
nan bir iş sürecidir. Bakımın ana hedefi, ekipmanı 
korunması, ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve çalışır 
durumda tutulmasıdır. Bakım bir hedef değildir. 
Birçok durumda bakım tek başına ekipmanın güve-
nirliğini sağlayamaz. Çünkü güvenirsizliğin nedeni-
nin cevabı bakım değildir. 

Birçok organizasyonda, ne yazık ki bakım bölümü, 
koruyucu bakımı ve arıza anında onarım yaptığı için 
ekipman güvenilirliğinin tek sağlayıcısı olarak gö-
rülür. Bu onarım paradigması çoğunlukla müşteri 
tedarikçi ilişkisi olarak ifade edilir. Burada müşteri 
üretim ve tedarikçi ise bakımdır.

2. BAKIMIN VE VARLIK YÖNETİMİNİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

Sanayi devriminden sonra mühendislikte çok yol 
kathedildi ama en dramatik değişiklik son elli yılda 
gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler, endüstri işletme-
lerinde bakımın nasıl yapılacağını da etkilemiştir. 
İkinci Dünya savaşı öncesinde ekipmanlar oldukça 
kaba ve yavaş, kontrol sistemleri de çok basitti. Üre-
timin talepleri çok yoğun olmadığından duruşlar 
genellikle kritik bir sorun değildi ve duruş anında 
bakım esastı.

Başta Japonya ve Almanya olmak üzere, 1950’de 
savaşın ardından endüstrinin yeniden inşası ile 
daha rekabetçi bir Pazar oluşturdular ve duruşlara 
tahammül kalmadı. Mekanizasyonun ve otomasyo-
nun artmasıyla işgücü maliyeti arttı. Üretim daha iyi 
bakımı istedi ve bu da Planlı Önleyici bakımın geliş-
mesini sağladı. 

Planlı önleyici bakım ekipman ömrünü artırmak 
ve planlanmamış bakım etkinliğini önlemek için 
tasarlanmış, tesisin ve ekipmanın planlı bakımıdır 
ve tesisin ömrünü artırmak için boyama, yağlama, 
temizleme, ayarlama ve küçük bileşenlerin değişti-
rilmesini kapsar. Bakımı gerçekleştirmek için diğer 
faktörleri de gözönünde bulundurarak yıpranma 
safhasında en iyi noktayı seçme işi oyunun adının 
Planlı Önleyici Bakım olarak değiştirdi. [1]

1960’lı yılarda A.B.D.’de kompleks makine ve cihaz-
ların güvenirliği ile ilgili yapılan çalışmaların sonucu 
olarak, havacılık endüstrisinde Güvenirlik Merkezli 
Bakım (RCM) stratejisinin temelleri atıldı. Baş-
langıçta sadece havacılık endüstrisinde kullanılan 
RCM, zamanla güvenliğin ön planda olduğu diğer 
endüstriyel alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. 
RCM, makina durumuna bağlı bakım (Kestirimci 
Bakım), çalışma zamanına bağlı periyodik bakım ve 
arıza sonrasında yapılan bakım stratejilerinin opti-
mum birleşimini araştırır ve uygular.

1980’lerle beraber, rekabetçi pazarın talepleri, ar-
tan duruşlara tahammülün olmaması ve bakım ma-
liyetlerinin giderek artması ile işletme ve sistemler 
daha karmaşık hale geldi. Daha düşük maliyet ile 
daha yüksek güvenilirlik talepleri ile birlikte makine 

baKım YöneTiminden varlıK 
YöneTimine uZanan Yol
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Teknik
ve bileşenlerinin sağlığının anlaşılmasına izin veren 
yeni teknolojiler ve iyileştirilmiş yönetim teknik-
lerine başvuruldu. Risk üzerine çalışma önemli bir 
hale geldi. Çevre ve güvenlik konuları da vazgeçil-
mezler içinde yer aldı. Durum izleme, tam zama-
nında üretim, kalite standartları, uzman sistemler, 
güvenilirlik merkezli bakım gibi yeni kavramlar or-
taya çıktı. 

Yaşam döngüsü maliyetlerini kabul etmeye doğru 
bir gidişatla beraber işletmenin tasarım ve inşa ma-
liyeti ile hali hazırda devam eden bakım maliyeti, 
işletmeden çıkarma ve bertaraf etme nihai maliyet-
lerini  aynı kefeye konması gerektiği de farkedilir. 
İmalat ve üretim işletmeleri, maksimum verim elde 
etmek için yoğun bir baskı altındadırlar. 

İnsan ve ekipman varlıklarına yatırımı maksimize 
edenler en yüksek karlılığı elde edeceklerdir ve ka-
zananlar onlar olacaktır.

Varlık yönetimi 1980’lerde ve 1990’ların başlarında 
Kuzey Denizi petrol arama ve üretim endüstrisinde 
yeşermeye başladı. Üretim maliyetleri varil başına 
15$ idi. O zamanlarda piyasada ham petrolün fazlı-
lığı, ham petrolün fiyatını düşürdü ve bu da firmala-
rın hayatta kalması için onları ciddi atılım yapmaya 
itti. 

Bu atılım, bir kişinin bir üretim biriminden ve aynı 
zamanda aynı üretim biriminin karlılığından da so-
rumlu olmasıydı. Böylece üretim maliyetleri 6$ ve 
hatta bazı durumlarda 2$’a kadar düştü ve bu hayat-
ta kalmayı sağladı. Varlık yönetimi böylece dünyaya 
yayıldı. [3]

Varlık yönetimi, örgütsel strateji içinde çekirdek 
kavram olarak artan bir ilgi kazanıyor. İngiliz stan-
dardı PAS 55 ile 2004 yılında ortaya çıktı ve ISO 
standardı 55000:2014 ile de bu ilgi arttı. 

Varlık yönetimi üzerine akademik literatür ise yılda 
binlerce makaleyi geçmiş durumdadır. Birçok ope-
rasyon ve bakım odaklı konferans ve toplantılarda 
Varlık yönetimi üzerine oturumlar eklendi. 

Bakım ve Varlık yönetimi üzerine birçok yazılım 
ve servisler gelişmeye başladı ve küresel forumlar 
oluşturuldu. Varlık yönetimini de barındıran Ku-
rumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri artık 
ana bir özellik olarak satmaya başladı. 

Uluslararası üyelik kabul eden İngiltere tabanlı or-
ganizasyon olan Varlık Yönetimi Enstitüsü, üyelik 
ve faaliyetleriyle artan bir büyüme sağlamaktadır.

3. VARLIK YÖNETİMİ

Varlık yönetimi için, varlık yönetimi güvenilirli-
ği, yaşam döngüsü maliyet yönetimi gibi birçok 
tanımlamalarla da karşılaşıyoruz. Bakım veya 
güvenilirlik uygulamaları terimleri yerine de kul-
lanılabiliyor. Küresel yönetim süreci olan Varlık 
yönetimi,varlıklarımızın kullanımı ve korunması 
için değerli kararların alınarak uygulanması olarak 
tanımlanabilir. Bazı temel kavramları içerir, bunlar;

1. İş hedefleri, ekipman varlıklarının kullanımı ve 
korunmasıyla ilgili kararlardan oluşur.

2. Varlık stratejisi, operasyonel faktörlerle oluştu-
rulur.

3. Bakım ve güvenilirlik, tanımlanmış hedeftir, bir 
sonuç değildir.

4. Amaç sadece bakım değil, bütün kaynakların op-
timize edilmiş uygulamasıdır. [2]

Daha dikkatli bakılırsa, güvensizlik, kötü ekipman 
performansı ve ekipman kaynaklı problemlerin ba-
kımın direk olarak kontrolü dışında olan birtakım 
sebepleri olduğunu görebiliriz, İşte bu varlık yöne-
timinin devreye girdiği yerdir. Varlık yönetimi siste-
minde on temel unsur vardır. Bunlar; [4]

1. Varlık yönetimi, kuruma stratejik değer katacak, 
iş yaşamında başarıyı sağlayacak varlıklara odakla-
nır. 

2. Varlık yönetimi süreci, işin stratejik planı ile var-
lıkla ilgili politikalar, prosedürler, fonksiyonlar, 
roller, sorumluluklar, faaliyetler ve kaynakları sis-
tematik olarak uyumlu hale getirir.

3. Belirlenmiş varlık yönetimi politikası, fiziksel 
varlıkları ilişkin zorunluluklarla iletişim kurar. Bu 
politika belirli beklenti ve sorumlulukları, kalite 
yönetimi ve çevre, güvenlik ve sağlık politikaları ile 
ayın seviyede üst düzey yöneticilerine dağıtır.

4. Varlık yönetimi hedef ve planları, varlık yönetimi 
politika ve stratejik iş planları, hedefleriyle uyum-
ludur.

5. Varlık yönetimi planlarını uygulayarak varlık 
yönetim hedeflerine ulaşmak için varlık yönetimi 
kontrol ve süreçlerini oluşturmuştur.

6. Stratejik ekipmanlar belirlenmelidir. Bir ekip-
manın performansı bir fonksiyon için hayati öneme 
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sahipse ve bu ekipmanın yerine başka birşey konu-
lamıyorsa, o zaman o stratejiktir. Bazı ekipmanlar 
diğerlerine göre daha kritik veya daha fazla risk ta-
şıyor olabilir ve o zaman buna göre yönetilmelidir.  

7. Varlık yönetimi planlarının uygulanması devreye 
alma (tasarım, satınalma, kurulum), kullanma, ba-
kım ve devreden çıkarma olarak dört yaşam çevrimi 
aşamalarını kapsar.

8. Varlık yönetimi sisteminin yanı sıra stratejik var-
lıklarında performansının ve durumlarının takip 
edilmesi onların verimliliğini ve etkinliğini iyileş-
tirmek içindir.

9. Varlık yönetim süreci ve sistemi için periyodik 
olarak yapılan üst yönetim değerlendirmeleri, iş 
hedeflerine uygunluğunu ve gerçekleşip gerçekleş-
mediğinin takibi içindir.

10. Her organizasyondaki, faaliyetlere katılan veya 
karar alan herbir varlık yönetimi katılımcısının per-
formansı kurumun stratejik iş planlarını etkiler.

Başarılı bir Varlık Yönetimi uygulamasına giden 
yolda firmalarına liderlikte yardımcı olacak aşağıda 
verilen iyileştirme ve değişim ipuçlarına odaklanı-
labilir. Bunlar;

 Bir organizasyon, birçok yıl için iyileştirme planı 
yapmalı ve bu öncelikli olmalıdır.

 Sürekli izlenmeli ve sonuçların değerlendirmesi 
yapılmalıdır.

 Kıdemli liderlik girişimi desteklemelidir.

 Bütün operatörler girişimi sahiplenmeli ve bu-
nun sebebini anlamalıdırlar.

 Bütün fonksiyonlar girişim için işbirliği içinde 
olmalıdırlar.

 Aylık hedef toplantılarında hesap sorulabilmeli-
dir.

 Davranışlar, tutumlar ve performans göstergeleri 
düzenli olarak gözden geçirilmeli ve değerlendiril-
melidir.

 Başarı için sadece bir yol haritası olabilir.

Başarılı bir Varlık Yönetiminin faydalarına bakıla-
cak olursa;

 Ekipmanın bakım, onarım ve yedek parça deği-
şim kayıtlarının doğru bir şekilde analizi

Üretim sistemlerinin ve ekipmanlarının artan 
kullanılabilirliği

Üretim sistemlerinde ve ekipmanlarda daha az 
hatayla beraber daha az plansız kesintiler

 Kaybetme veya yeniden işleme ile oluşan mali-
yetlerde azalma ile ürün kalitesinde iyileşme

 Sistemlerin ve ekipmanların bakım, yedek parça 
envanteri ve sermaye değişiminde için düşük mali-
yetler

 Kaos ortamında mücadele yerine proaktif orta-
mın keyfini çıkarmayı öğrenme ile birlikte yönetim-
de artan moral

 İlave gerçek kapasite ile birlikte aşırı ekipman 
hatası olmadan sürekli yüksek seviyelerde çalışma-
nın sağlanması

 Azaltılmış çevrim maliyetleri ve artan üretim se-
viyelerinin bileşiminin etkisi ile yüksek kar.

Varlık yönetim programının uygulanmasında beş 
temel adım vardır. Bunlar; [5]

1. Varlık yönetimini uygulamaya başlamadan önce 
sahip olunan varlıkların ve bu varlıkların durumu-
nun, yaşının, servis tarihçesinin ve kullanım ömrü-
nün listelenmesi gereklidir. Böylece varlık envante-
ri oluşturulmuş olur.

2. Oluşturulan varlık envanteri kritikliğe göre dere-
celendirilmelidir. Bu varlığın önemi ne kadardır ve 
ne zaman değiştirilmelidir gibi.

3. Varlıkların bakımı ve değişimi için gerekli mali-
yetler gözönüne alınarak varlık yönetim planı oluş-
turulmalıdır. 

4. Oluşturulan varlık yönetim planı uygulanmalıdır. 

5. Uygulanan varlık yönetim planı düzenli olarak 
gözden geçirilmeli ve ihtiyaç halinde revize edilme-
lidir. 

Bakım Yönetimi ve Varlık Yönetimi ayrı ayrı de-
ğerlendirilecek olursa aralarındaki farklar yandaki 
karşılaştırma tablosunda görülebilir. (Tablo 1.) [6]

Teknik
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Tablo 1. Bakım ve Varlık Yönetimi arasındaki farklar

Bakım Yönetimi 
Mükemmellik Modeli

Varlık Yönetimi 
Mükemmellik Modeli

Operasyonların sahibi 
üretim, ekipmanların sahibi 

bakımdır. 

Operasyon, ekipmanın 
sahibidir ve ekipmanın sağlıklı 

çalışmasından sorumludur.

Bakım mükemmelliği, 
üretim için etkin hizmet 

anlamına gelir. 

Ekipmanın sağlığını 
iyileştirme için çalışma yolları 
ve işlemlerin belirlenmesinde 
bakım ve operasyon ortaktır.

Tamir verimliliği bakım 
performansının en iyi 

ölçümüdür. Birşeyi doğru 
yapmak için zaman yok 

ama bitirmek için zamanın 
olmasını umarız.

Arızalar kabul edilemez 
yönetim sistem hatasını temsil 

eder ve ekipmanın arıza 
analizini gerektirir.

Üretim ne pahasına 
olursa olsun devam eder. 

Planlanmış bakım faaliyetleri 
için ekipmanı durdurmaya 

zaman yoktur.

Üretim koruma ve iyileştirme 
faaliyetlerini sağlamak için 
ısrar eder ve bu faaliyetlere 

katılır.

Hedefler fonsiyonel müdürler 
tarafından belirlenir ve 

bunun sonucunda çelişki 
oluşur. Birçok ölçüm, 
geçmişteki sonuçları 

gösteren göstergelerdir.

Hedefler yukarıdan 
aşağıya kademeli olarak 

geliştirilmiştir. Fonksiyonlar 
faaliyetleri desteklemek için 
geçmiş gösterge hedeflerini 

(mesela aylık üretim miktarı) 
ve gelecek gösterge hedeflerini 
(mesela planlanan/gerçekleşen 

planlı bakımlar) paylaşır.

Satınalma mükemmelliği, 
parçanın en düşük maliyetle 

alınması demektir.

Satınalma ve envanter 
yönetiminin en büyük hedefi 

parçaların servis seviyesi 
ve satınalınan parçalar için 

ortalama arıza süresidir.

Daha iyisi için sürekli bir 
baskı vardır. 

Ekipmanın herbir parçası 
işletme performans özelliğine 
ve bunun için gerekli ilgiye 

sahiptir.

 

4. SONUÇ

Sonuç- Yıllar geçtikçe bakımda birçok eğilimler 
ortaya çıkmıştır ama hiçbirisi tamamiyle ortadan 
kalkmamıştır. Endüstrinin gelişmesi ve teknolojinin 
artmasıyla bakım yönetiminin rolü oldukça artmış-
tır. Bu rol Bakım Yönetiminden Varlık Yönetimine 
geçilmesini mecburi kılmıştır. Varlıklara yapılan 
yatırımın değerini korumak, varlıkların yaşam süre-

sini arttırmak, varlıklar üzerinden verilen hizmetin 
kalitesini sürdürülebilir olarak geliştirmek, varlık-
ların oluşturduğu sistemlerle ilgili tüm iş süreçle-
rini standart ve ölçülebilir olarak daha verimli hale 
getirmek, bu sayede kaliteyi arttırmak günümüzde 
vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.
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HaVaCılık

eleKTroniK Sigaraların uÇaKlarda 
TaşınmaSına YöneliK düZenlemeler

Günümüzde bazı sigara kullanıcılarının elektronik 
sigara kullanmaya başladığı bilinen bir gerçektir. 
Peki yolcu uçaklarında elektronik sigara kullanan 

yolcular elektronik sigaraları kabinde mi yoksa kargo bö-
lümünde bagaj kısmında mı taşımalıdır? Bu soruya kabin 
içi taşımada birçok kısıtlama olduğu için çoğumuz kargo 
bölümünde taşınmalıdır diye cevap verebiliriz. Ancak 
elektronik sigaraların kabin içi el bagajında veya yolcu 
üzerinde taşınmasına izin verilmektedir. 
9 Ağustos 2014’te Boston Logan Havaalanında yolcu ba-
vulunda bulunan elektronik sigara uçakta yangına sebep 
olmuş ve yolcu uçağı tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir.
4 Ocak 2015 tarihinde Los Angeles Uluslararası Havaa-
lanında yüklenmesi gereken uçağı kaçıran ve içerisinde 
elektronik sigara bulunan bir bavul bagaj alanında yangı-
na sebep olmuştur. Uzmanlar olaya çanta içerisinde bu-
lunan elektronik sigaranın fazla ısınması sebebiyle neden 
olduğunu tespit etmiştir. Benzer tehlikenin bataryalar, 
ısıtıcı elemanlar vb. parçalardan kaynaklanabileceği be-
lirlenmiştir.
10 Aralık 2014‘te International Civil Aviation Organiza-
tion (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu: ICAO), 
yolculara ait elektronik sigaraların kabin içinde taşınması 
ve kargo kısmında taşınmaması için EB 2014/074 numa-
ralı elektronik bülten yayımlamıştır.   
22 Ocak 2015’te Federal Aviation Administration (Fede-
ral Havacılık Dairesi: FAA) tarafından Safety Alerts for 
Operators (SAFO) 15003 numaralı kullanıcılar için em-
niyet ikaz dokümanı yayımlanmıştır. 
Karşılaşılan olaylar sonucunda elektronik sigaraların 
uçak kargo kısmında taşınmasının getireceği risklerin 
vurgulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Kargo kıs-
mında taşınacak elektronik sigaraların veya batarya ile 
enerjilendirilen aletlerin kıvılcım yaratarak ısının artma-
sıyla yangın olayları meydana getirebileceği belirlenmiş-
tir.  

SAFO 15003 numaralı dokümanda operatörlerin yolcu-
larına elektronik sigaraların ve parçalarının kabin içinde 
taşınması konusunda web site, yazılı dokümanlar, bilet 
satışı, check in işlemleri vb. kanalları kullanarak bilgilen-
dirme yapmaları tavsiye edilmiştir. European Aviation 
Safety Agency (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı: EASA) 
tarafından da ICAO ve FAA tarafından yayımlanan do-
kümanlar referans alınarak 6 Temmuz 2015 tarihinde 

tüm uçak operatörlerine yönelik olarak EASA SIB 2015-
06R1 numaralı Safety Information Bulletin (Emniyet 
Bilgilendirme Bülteni: SIB) yayımlanmıştır.
Türkiye’de ise 4 Ağustos 2016 tarihinde Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından UOD-2016/7 
numaralı “Hava Araçlarında Elektronik Sigara ve Lityum 
İyon Batarya Taşınması” konulu genelge yayımlanmıştır.  
Söz konusu genelge Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tüm Ticari Hava 
Taşıma İşletmelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sı-
rasında getirilen kısıtlamaları belirlemek amacıyla hazır-
lanmıştır.
Yukarıda belirtilen dokümanlar ve bültenler elektronik 
sigara konulu olarak yayımlanmasına rağmen, kullanılan 
batarya tipleri değerlendirilerek lityum iyon batarya kul-
lanılan maddelerin taşınmasına yönelik usuller açısından 
genişletmeler yapılmıştır.
SHGM tarafından yayımlanan UOD-2016/7 numaralı 
genelgede hobi amaçlı kullanılan insansız hava araçları-
nın (İHA) kabinde taşınmasına yönelik belirsizliğin or-
tadan kaldırılmasına yönelik usuller de netleştirilmiştir. 
Söz konusu genelgede Lityum bataryaların yolcu uçak-
larında taşınmasına yönelik kısıtlamalar, batarya özel-
liklerine göre bulunması gereken nitelikler belirtilmiştir.  
Ayrıca tüm işletmeler tarafından konuyla ilgili el kitapla-
rında gerekli revizyonların yapılması ve Genel Müdürlü-
ğe onay için gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası havacılık daireleri ta-
rafından lityum bataryalar için kısıtlamalar ve havayolu 
şirketleri tarafından ortaya konulan önlemler belirtilmiş-
tir. Yolcuların belirtilen bilgilere göre kısıtlayıcı özelliğe 
sahip olan bataryaya sahip eşyalarını kabin içerisinde 
taşımaya özen göstermeleri yaşanabilecek risklerin orta-
dan kalkmasını sağlayacaktır.   

KAYNAKLAR

International Civil Aviation Organization Electronic Bulletin EB 
2014/074, 10 Aralık 2014.  
Federal Aviation Administration Safety Alerts for Operators 
15003 “Fire Risk of Electronic Cigarettes (e-cigarettes) in Chec-
ked Baggage”, 22 Ocak 2015.
 EASA Safety Information Bulletin “Fire Risk of Electronic Ciga-
rettes in Checked Baggage” EASA SIB No.: 2015-06R1, 6 Tem-
muz 2015.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü UOD-2016/7 numaralı “Hava 
Araçlarında Elektronik Sigara ve Lityum İyon Batarya Taşınma-
sı” konulu Genelgesi, 4 Ağustos 2016.
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kaDın kOmiSYOnU’nDan

Kadın ve Çalışma haYaTı
Kadının çalışması geçmişten günümüze hep bir 

sorun olarak ortaya çıkmıştır. İlk dönemlerde 
kırsal hayatta tarımda aile işçisi olarak ücretsiz 

çalıştırılmasıyla başlayıp tüm dünyada da olduğu gibi, 
ülkemizde de kapitalizmin yerleşmesi ile iş hayatında 
“kadın” kavramından söz ettirmeye başlamıştır.

Buna karşın karşılaştıkları çok fazla zorluklar ve en-
geller olmuştur. Bunun en önemli unsurlarından biri 
de toplum içinde benimsedikleri cinsiyet rolüdür. 
Hangi meslek ya da pozisyonun kadın işi, hangisinin 
erkek işi olduğunun belirlenmesi, çalışma hayatında 
özne konumuna gelebilmelerini zorlaştırmıştır. Ev 
hayatı ve iş hayatı arasında denge kurmak zorunda bı-
rakılması, bir ana olarak, eş olarak bakılması, toplum-
da da meslek olarak öğretmen, hemşire, sekreterlik 
gibi mesleklere yönelmesine yol açmıştır. 

Toplumsal statülerden hareketle, ev işlerinin ve ço-
cuk sorumluluğunun yalnızca kadının görevlerinden 
sayılması, aynı eğitimi almış bir erkeğe göre işe kabul 
edilmede ayrıcalığı maruz kalmasına neden olmuştur. 
Gerek ücret karşılığı gerekse girişimci olarak çalışan 
kadınların dile getirmediği bir gerçek de uğradıkları 
cinsel ve duygusal tacizlerdir. İş hayatlarında onla-
ra yüklenen sorumluluklardan dolayı çalışmalarına 
önem verilmemekte; ek iş yapıyorlarmış gibi görün-
melerine yol açmıştır. 

Özellikle genç kadın nüfus işsizlikten olumsuz etki-
lenmekte, iş bulma umudunu yitirdiğinde işgücü dışı-
na çıkmaktadır. Çalışan kadınların yaşadıkları prob-
lemleri aşmak ve karşılaştıkları engelleri yok etmek 
için bir takım çözümler üretilmesi gerekmektedir. 

Nüfusunun %49,8’i kadınlardan oluşan Türkiye’de, 
kadınların iş yaşamında içinde bulundukları olumsuz 
durumların ardında büyük ölçüde ekonomik ve kül-
türel nedenler vardır. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
açıdan refahı ve kalkınmışlığı yönünden, kadınların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş olanaklarının 
arttırılması en önemli konulardan birisidir. Kadının 
üretkenliğini çalışma yaşamında kullanması, toplum-
sal yaşamda, karar mekanizmalarında kendi olarak 
var olabilmesi için yadsınamaz bir koşuldur. Kadınla-
rın çalışma yaşamında karşılaştıkları engeller, çoğun-
lukla salt cinsiyetleri yüzünden önlerine çıkar. 

Bununla ilgili sorunlar, eşit işe eşit ücret alamamak-
tan, kadınların çocukların bakımından, ev işlerinden 
sorumlu görülen kişiler olarak üstlendikleri sosyal 
rollere kadar birçok değişik konuda sıralanabilir. Ka-
dınlar evlendiklerinde toplum buna uygun bir statü 
ve davranış beklemektedir. Anne, ev hanımı, eş gibi 

birden fazla kimlik ve sorumlulukla birlikte çalışma 
yaşamında var olmaya çalışan kadınlar zorlanmakta-
dırlar. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği ve işe alımlardaki 
toplumun geleneksel cinsiyetçi görüşleri de sorunun 
bir başka boyutudur. Eğitim seviyesi düşük olan ka-
dınların özgüveni örselenmekte, buda hareket alanla-
rını kısıtlamaktadır. 

Kadınların eğitim düzeyi arttıkça nitelikli işgücüne 
katılımı da buna paralel olarak artmaktadır. Eğitim 
seviyesinin yüksekliği kadınların iş bulmasını daha 
fazla kolaylaştırırken, erkeklerde o kadar önem ta-
şımamaktadır. Kadınların çalışma hayatına katılım-
larını arttırmak için, öncelikle eğitimde fırsat eşitliği 
olanakları sağlanmalıdır. Hizmetlere erişimdeki eşit-
sizlikler, sağlıkta da farklı sorunlara neden olmakta-
dır. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın ve erkeklerin 
sağlık hizmetine erişimlerini etkilemektedir. Çalışan 
kadınların sağlığı birçok sosyal ve fiziksel değişkenle 
ilişkili olup, değerlendirmeler bu faktörler göz önüne 
alınarak yapılmalıdır. Kadınların iş yaşamındaki du-
rumunun iyileştirilmesi amacıyla, tüm ilgili taraflar 
birbirlerini önyargısız dinlemeli, üzerine düşeni özve-
riyle yerine getirmelidir. Bunlar arasında kadınların 
mesleksel gelişimini sağlayacak eğitim olanaklarının 
artırılması, cinsiyetçi geleneksel bakış açısını değiştir-
meye yönelik uygulamalar yapılması, çalışma koşulla-
rının kadınlara uygun hale getirilmesi, esnek çalışma 
uygulamalarının yaygınlaştırılması, vergi teşvikleri, 
çalışan kadınların aile içi sorumluluklarını paylaşma-
ya yönelik yasal düzenlemeler vb. sayılabilir. 

Eksiklikler zaman geçirmeden giderilerek, ekonomik, 
siyasal, toplumsal ve kültürel etmenlerin bir arada de-
ğerlendirildiği uzun vadeli etkin programlar yapılma-
lı, kadın dolayısıyla toplum sağlığı için birlikte hareket 
edilmelidir

Kaynaklar:

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(2) Türkiye’de 
Çalışma Yaşamında Kadının Konumu ve Sorunları.
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BizDen BiRi

TeCrübeli maKina mühendiSi nevin şeKerCi:
SiZi heYeCanlandıran ProJelerde Yer alın 
Uzun yıllar meslekte görev yapan tecrübeli Makina Mühendisi 
Nevin Şekerci genç meslektaşlarına önemli önerilerde bulundu.

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

1960, Eskişehir doğumluyum. 3 kız 
kardeşten en küçüğüyüm. İlk ve orta 
öğrenimimi Eskişehir’de tamamla-

dım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ma-
kina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten 
sonra yine aynı yerde “İçten Yanmalı Mo-
torlar” konulu yüksek lisans eğitimimi ta-
mamladım. 20 yıllık meslek hayatımdan 
sonra 2004 yılında emekli oldum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Üniversiteli Kadınlar 
Derneği faaliyetlerine aktif olarak destek oluyorum. 

Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
Makina mühendisi olmayı istemek ve olmak zorunda kalmak 
arasında bir durumdu benimkisi. Üniversite sınavlarına 1978 
yılında hazırlandım. O günkü Türkiye şartları, öğrenci olay-
ları vb. sebepler ailemin şehir dışında üniversite okumam fik-
rinden uzaklaşmalarına neden oldu. O yıllarda Eskişehir’de 
çok bölüm de yoktu. Ben de önümdeki seçenekleri değerlen-
dirdim ve makina mühendisliğini seçtim. Mühendis, makina 
mühendisi; kendi disiplinlerini mesleki ve teknik bilgi ile 
besleyerek insanlığın refahı için kullanabilmeli. Ben de tüm 
meslek hayatımda bunu hedef edindim. Aynı zamanda her 
birimizin, gelişen topluma ve doğaya karşı bir sorumluluğu 
da olduğuna inanıyorum. Bu nedenler ve üretme arzum ile 
severek seçtiğim bu meslekte karşıma çıkan değişik alanlarda 
emekli olana kadar yoğun şekilde çalıştım. Şantiyelerde de 
çok bulundum, arazide de masa başı proje süreçlerinde de… 
Hepsi benim için çok değerliydi. 

Mesleğe ne zaman ve nasıl başladınız?
Mezun olduğum 1982 yılında kadın makina mühendisi çok 
azdı. Biz 80 kişilik sınıfta 13 kadın öğrenciydik. İş için mü-
racaat ettiğimiz özel iş yerlerinde ev ve çocuk bakımı, do-
ğum izni ve benzeri konular söz konusu edilerek ret cevabı 
ile karşılaştık. Aynı yılın Ağustos ayında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın açtığı sınav sonucu Bursa Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğü’nde ilk görevime başladım. Türk standartlarına 
göre üretilmesi gereken ürünlerin standartlarda belirtilen 
hususlara uygunluğunu kontrol ediyordum. 1985 yılında eş 
durumundan Eskişehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne 
tayin oldum. 1994 yılında da Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri 
Teknik Daire Başkanlığı’na geçtim. Burada kalorifer ve sıhhi 
tesisat projelerini hazırlayıp uygulama/ kontrol hizmetlerini 
verdim. 2004 yılında da emekliye ayrıldım. Tüm çalışma ha-
yatım süresince, biri aynı kurum, biri üniversite olmak üzere 
iki yer değişikliği yaptım. Buralarda geçirdiğim günler anıla-
rımda çok taze olarak yer almakta. Değişiklikler, hem yeni 
tecrübeler dolayısıyla heyecanlandırır, hem de arayışınızda 
bazen bir hayal kırıklığı yaratır. İş hayatında alınan doyumla-
rı ve yaşanan zorlukları tecrübe ettim. Tüm süreçte ise mes-
lekte kadın olmanın getirdiği zorluklarla bir mücadele vardı. 
Zaman geçtikçe cinsiyet eşitliğine daha da önem verilmeye 
çalışılsa da mesleğimizin cinsiyet temelli bazı ön kabulleri 

var ne yazık ki. Bunu görmezden gelmek mümkün değil ve 
alanda var olarak buna katkı sağlamak çok önemli. 

Bize mesleğinize ilişkin unutamadığınız bir anınızı anlat-
mak ister misiz? 
1985 yılında Eskişehir’e tayin olduktan sonra Yüksek Lisans 
eğitimime başladım. Hem ev hayatı hem çalışma hayatı hem 
de okul benim için zorlu bir süreçti. Tez savunmama girdi-
ğimde de ilk kızımın doğumuna günler kalmıştı. Orada duy-
duğum heyecanı, yaşadığım duygusal yoğunluğu ve korkumu 
unutamıyorum. Fakat bu süreci de eşimin destek ve katkıla-
rıyla başarı ile atlattım.

Son olarak genç meslektaşlarınıza ne gibi önerilerde bu-
lunmak istersiniz?
Gelinen noktada okul sayısı ve okula erişim imkânı daha elve-
rişli halde ise de gerek üniversiteye giriş ve tercih aşamasın-
da, gerekse okuldan mezun olup iş arama aşamasında genç-
lerimiz zor ve meşakkatli bir yoldalar, ancak bu yolu sabır ve 
emekle güzelleştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. 
2 kızımın üniversite hazırlık ve devamındaki süreçlerinde 
de bu bakış açısını uygulamaya ve korumaya çalıştım. Ma-
kina mühendisliğini bitiren genç meslektaşlarıma da azimli 
ve farkındalığı yüksek bireyler olmalarını öneriyorum. Ülke 
koşulları ve rekabet ortamı hiçbirini yıldırmasın. Piyasanın 
güncel isteklerini görebilmeyi, buna göre uzmanlaşmayı ve 
en önemlisi hayal güçlerini kullanmayı asla ihmal etmesinler, 
tasarlasınlar, üretsinler. Tasarım ve teknik becerileri gözetip 
bir alanda uzmanlaştıklarında, bu seçtikleri alanda eğitim-
lere, seminerlere katılıp meslek odalarına üye olduklarında, 
deneyimli mühendisler ile iletişim kurup, güncel gelişmeleri 
takip ettiklerinde ve en önemlisi, istediklerinde, her biri çok 
başarılı yerlere gelecektir, eminim. Genç meslektaşlarımız 
da seçtikleri o alanı başarılarıyla geliştireceklerdir. Bizlerle, 
akademisyenlerle iletişimde olun, riskleri görün. Sizi heye-
canlandıran, ilginizi çeken projelerde yer alın. İş yaşamında 
küçük büyük her çalışmanın kariyer yolunda kendime pek 
çok şey kazandırdığını gördüm. Ülkemizin kalkınmasında 
yer alan ve alacak olan tüm meslektaşlarıma sonsuz başarılar 
diliyorum.
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BizDen BiRi

müCadeleCi, aZimli ve 
YeniliKlere aÇıK olun
Uzun yıllar Makina Mühendisliği yapan Mehmet Necdet 
Okuroğlu ile mesleğini ve deneyimlerini konuştuk. 
Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

20 Ekim 1949 yılında Ürgüp’te doğdum. Eğitim ha-
yatıma, babamın memuriyeti gereği Mersin’de baş-
ladım, Bolu’da devam ettim, Eskişehir’de tamamla-

dım. Eski adı ile Yıldız Teknik Okulu, şu anki adı Yıldız 
Teknik Üniversitesi olan okuldan Makina Mühendisliği 
bölümünü 1974 yılında bitirdim. Eskişehir’de eski adı 
Lokomotif Motor Sanayi, şimdiki adı TÜLOMSAŞ olan 
kurumda meslek hayatıma başladım. 1978 yılında aske-
re gittim. Hava kuvvetleri inşaat dairesinde asteğmen 
olarak askerliğimi yaptım. Askerden döndükten sonra 
ETİ’de göreve başladım. 1981’de yine ETİ’nin bir kuru-

luşu olan tam gıdada yönetici olarak görevlendirildim. 
1996 yılına kadar orada teknik müdür olarak görev yap-
tım. Daha sonra kendi işimi kurdum. 2001 yılına kadar 
4 sene bu işi sürdürdüm. Ancak ekonomik kriz nedeniy-
le bu şirketimi kapatarak tekrar ETİ’ye döndüm. 2003 
yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan yapı denetçiliği belgesi aldım. 
Şimdi İstanbul’da bir firmada denetçilik yapıyorum. 
Evim Eskişehir’de ama iş için belli aralıklarla İstanbul’a 
gidip geliyorum. 

Bize aile hayatınızdan söz eder misiniz?

1974 yılında okuldan mezun olur olmaz evlendim. Evlen-
diğimde askere de henüz gitmemiştim. 1 kızım, bir oğlum 
var. İkisi de evli. Kızımın 15 yaşında bir kız çocuğu, oğlu-
mun da 3 buçuk yaşında bir erkek çocuğu var. Ailemle va-
kit geçirmeyi, onlara vakit ayır-
mayı seviyorum. İki çocuğum 

da İstanbul’da yaşıyor. İş 
nedeniyle İstanbul’a gittik-
çe onlarla görüşme imkanı 
buluyorum. 

İlgi alanlarınız ve hobileriniz nelerdir?

Emekli olduktan sonra bol bol kitap okuma fırsatı bul-
dum. Sporla ilgileniyorum, takip ediyorum. İyi bir Be-
şiktaşlı ve Eskişehirsporluyum. Fırsat buldukça seyahat 
ediyorum. Günler çok hızlı geçiyor. Anlamadan günler, 
aylar geçip gidiyor… 

Genç meslektaşlarınıza ne gibi önerilerde bulunmak is-
tersiniz?

Öncelikle çok mücadeleci olmaları gerekiyor. Mesleki 
açıdan kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Araş-
tırıcı olmaları, yeniliklere açık olmaları gerekiyor. Bilgi-
nin sınırı yok. Okulu bitirip diplomayı almak mühendis 
olmak demek değildir. Çalıştığın süre boyunca her sene 
insana katkı veren bir meslek. Çok çalışmalarını, azimli 
olmalarını tavsiye ediyorum. Çalışma hayatımda ben de 
badireler atlattım. Örneğin 1987 senesinde ETİ’de çalı-
şırken un patlaması oldu. 2 kişi hayatını kaybetti. Bu bizi 
çok etkiledi. Gece gündüz çalışarak fabrikayı yeniden 
ayağa kaldırdık. Özetle çok çalışsınlar ve mesleklerini 
sevsinler. Sevmeden olmaz. Ve tabi ki vatan, millet sevgisi 
ve iş ahlâkı olmazsa olmaz kriterler olmalıdır. 
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Bizim Köşe
» Üyemiz Hacı Ferhat TOSUN’un 04.09.2018 tarihinde bir erkek 

bebeği oldu. Göktürk’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Osman KIRTAŞ’ın 22.09.2018 tarihinde bir erkek bebeği 
oldu. Metehan’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz. 

DOĞUM

» Üyemiz Eser CÖMERT’in babası 06.09.2018 tarihinde,
» Üyemiz Gökhan ÖZCAN’ın babası 09.10.2018 tarihinde,
» Üyemiz Çetin BİNGÖL’ün abisi 10.09.2018 tarihinde,
vefat etmiştir.

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

veFaT

HASTALIK » Üyemiz Fatih TEMİZSOY’a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

» Üyemiz Abdurrahman ALGÜL, Kevser YILDIRIM ile 02.09.2018 tarihinde,
» Üyemiz Semih BAHAR, Tülay KESKİN ile 18.09.2018 tarihinde,
» Üyemiz Zeynel Alp ASAN, Zeliha NUR ile 21.09.2018 tarihinde, 
» Üyemiz Hamit KAYA, Fatma KÖKEN ile 23.09.2018 tarihinde,

  Evlendiler. Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

»  Üyemiz Bahtiyar DALGIÇ Paşabahçe Eskişehir Cam San.Tic.A.Ş.Fabrika Müdürlüğü 
görevine atanmıştır.

»  Üyemiz Berna ULUTAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde Profesör Ünvanı almıştır.

»  Üyemiz İsmet ÇELİK, Dumlupınar Üniversitesi Konstrüksiyon- İmalat Anabilim Dalı 
Bölümünde Profesör Ünvanı almıştır.

Yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.

SÜNNET
» Şubemiz Personeli Metin KARA’nın oğlu Murat Atakan KARA’nın 07.07.2018 

tarihinde sünnet düğünü olmuştur.

Kendisine mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz…
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