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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.
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www.eskisehir.mmo.org.tr
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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 Meslektaşlarım Merhaba,

Yönetim olarak seçildikten sonraki 1 yılımızı bi-
tirdik. Yönetim kurulu olarak meslektaşlarımı-
zın ve öğrenci arkadaşlarımızın problemlerini 

çözmek için epey bir emek harcadık. Meslektaşlarımı-
zın ve öğrenci arkadaşlarımızın bilgi birikimlerini art-
tırmak için hemen hemen her hafta seminer ve konfe-
ranslar gerçekleştirdik. Üyelerimizin istediği konulara 
öncelik vererek bu seminer ve konferanslara devam 
edeceğiz.

Genç meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın 
meslek hayatlarında yoğun olarak kullanacakları bil-
gisayar programları konusunda kurslar açtık ve açma-
ya devam edeceğiz. Özellikle genç işsizliğin %35’ lere 
çıktığı bu dönemde onların bilgi birikimlerini arttıra-
rak kendilerini iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz.   

Sosyal güvenlik kurumunun iptal ettiği mühendis as-
gari ücretinin belirlendiği protokolün tekrar devreye 
girmesi için gerekli baskıları yapmaya devam ediyo-
ruz. Meslektaşlarımızın sosyal güvence altında çalış-

ması ve emeklilik hayatında rahat etmesi için bu pro-
tokolün tekrar devreye girmesini istiyoruz.

11 – 12 Ekim 2019 tarihlerinde Şubemiz sekretarya-
lığında yapılacak olan Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı çalışmaları bütün hızıyla de-
vam etmektedir. Ulusal düzeyde gerçekleşecek olan 
kurultayda havacılık sektörünün geleceği tartışılacak-
tır. Bu kurultayın havacılık şehri olan Eskişehir’de ya-
pılması çok önemlidir. Meslektaşlarımıza ve sektöre 
çok büyük katkıları olacaktır.   

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,
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MAKINA 4

eĞİtİMleR

Şubemiz 2019 yılının başlangıcında Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerini, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun sınavları ve Teknik Personel Yetiştirme Kurslarını gerçekleştirmeye devam etti.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi)

17-18 Ocak    
2019

MMO 
Eskişehir Şube 23

Şantiye Şefliği Semineri Oğuz KEPEZ 
(Makina Mühendisi)

19-21Ocak 
2019

MMO 
Eskişehir Şube 10

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu 

M. Simavi BAKIR 
(Makina Mühendisi)

26-28 Ocak 
2019

MMO 
Eskişehir Şube 11

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 
Oryantasyon Eğitimi 

Erhan İNAN  
(Makina Mühendisi)

02 Şubat  
2019

MMO 
Eskişehir Şube 4

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi)

04-05 Şubat    
2019

MMO 
Eskişehir Şube 25

eğitimler

Periyodik Kontrol Muayene Persoenli Temel Eğitim Kursu Eskişehir 17-18 Ocak 2019

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi   Eskişehir 02 Şubat 2019
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MAKINA 5

eĞİtİMleR
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 
SAYISI

11UY0013-3 Endüstriyel 
Boru Montajcısı Sınavı 

   M. Serdar ULU 
(Makina Mühendisi) 26 Şubat 2019

MMO Eskişehir 
Şube & Defas 
Mühendislik 

4

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

19-20 Ocak 
2019

MMO 
Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği
27

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Ali Hakan 
YILDIZ 
(Makina 

Mühendisi)

18-19 Şubat 
2019

MMO Eskişehir 
Şube 13

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Ali Hakan 
YILDIZ 
(Makina 

Mühendisi)

21-22  Şubat 
2019

MMO Eskişehir 
Şube 9

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (Pompacı) Kursu Eskişehir 18-19 Şubat 2019

MYK Kapsamında 11UY0013-3  Endüstriyel Boru Montajcısı Sınavı Eskişehir 26.02.2019
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şube’Den HabeRleR

GÖrsel FaBriKa semineri GerÇeKleŞtirildi 
Öğrenci üyelerimizin bilgi, birikim ve  becerelerini geliştirmek için düzenle-
diğimiz seminerler sürüyor. Yeni yılın ilk semineri "Görsel Fabrika" 05 Ocak 

2019 tarihinde Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Makina Mü-
hendisi S. Serkan Varoğlu, görsellerle ‘Görsel 
Fabrika’nın ne olduğunu anlattı.Bir işletmenin, 

tesisin, yönetimini kolaylaştırmak için en önemli araç-
lardan birinin görselleştirmek olduğunu vurgulayan Va-
roğlu, “Görselleştirmek oldukça etkin ve iletişimi arttı-
rıcı bir araçtır. Neyin, nasıl görselleştirileceğinin ve ne 
fayda sağlayacağının belirlenmesi gerekmektedir.Doğ-
ru biçimde görselleştirilen işletmeler, kayıpların hızlı 
fark edildiği ve çalışanlarından, ziyaretçilerine kadar 
herkesin farkındalığının arttırıldığı işletmelere dönü-
şür” dedi.Varoğlu, Görsel Yönetimin, tüm çalışanların 
anlık her şeyden haberdar olması ve aynı hedef birliği 
içerisinde işlerini yapmalarını sağladığını kaydetti.

diFÜzÖrler ve Kanal eKiPmanlarI seÇim ProGramI 
KUllanImI semineri GerÇeKleŞtirildi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciliği ile Şubemizin ortaklaşa düzenle-
diği Difüzörler ve Kanal Ekipmanları Seçim Programı Kullanımı Semineri Şubemiz Eğitim 

Salonu’nda 09 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi.  

Konunun öneminden söz eden Makina Mühen-
disi Numan Şahin, şunları söyledi:  “Difüzörler 
genelde sektörümüzde basit kanal ekipmanları 

çok basite alınan bir konu. Artık yaklaşık yüzde 90 za-
manımızı kapalı yerlerde geçiriyoruz. İş binalarında, 
sinemalarda, eğitim alanlarında, AVM’lerde, evimiz-
de, hastanede yani nereye gitsek hep kapalı mekan-
larda geçiriyoruz. Bu içeride geçen zaman içerisinde 
de ihtiyacınız olan havayı, iyi bir oksijen alabilmemiz 
lazım ve bunun da kış ve yaz şartlarına göre konforlu 
olması gerekiyor, bu önemli. Bu havayı temin etmemiz 
için de genelde eskiden beri merkezi klima sistemleri-
miz var bunlar çeşitlendirildi.”

Şahin, Difüzör’ü şöyle tanımladı: “Merkezi klima sant-
rallarına baktığınız zaman bunların ruf takma ünitele-

ri var, soğutma kuleleri olanları var, klima santraları 
var bir sürü ısıtma kanalları var bizim görmediğimiz, 

biz bir tek menfez dediği-
miz difüzörü görüyoruz. 
Ben menfez demiyorum 
çünkü menfez sadece de-
likli bir ızgara gibi geliyor 
bana. Difüzyon etkisi olan, 
yani havayı istediğimiz yere 
atmasını beklediğimiz ürü-
ne biz difüzör diyoruz.”

Makina Mühendisi Numan 
Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezi klima sant-
ralları çok hacimli yani içinde bölüntüler çok mesela 
bir AVM’yi düşünün içinde bir sürü mağazalar zinciri 
var hepsinin ihtiyaçları gireni çıkanı farklı. Isı ve so-
ğutma ihtiyaçları da değişiyor. Makinalar, bilgisayar-
lar her şeyi aydınlatma çalışıyor bir de yalıtımlar çok 
iyi geliştiği için bu sefer ısıtmadan çok soğutmaya çok 
para harcar hale geldik ve böyle olunca da daha eko-
nomik soğutma daha önem kazanmaya başladı. Bütün 
bunların içerisinde her aşamada fanından tutun da, 
serpantininden, her aşamada enerji tasarrufu yapabi-
lecek biz dizi önemler çıkmaya başladı. Frekans kont-
rollü klimalı santrallar hepsi bunların birer ürünü. 
Demek ki biz difüzörleri, klima santralı olan uygula-
malarda kullanıyoruz.”
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şube’Den HabeRleR

yeni yanGIn yÖnetmeliği 
ve endÜstriyel tesislerde 
yanGIndan KorUnma 
Önlemleri semineri 

Şubemiz  ve Türk Tesisat Mühendisle-
ri Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğiy-
le düzenlenen seminer programımız 

kapsamında “Yeni Yangın Yönetmeliği 
ve Endüstriyel Tesislerde Yangından 

Korunma Önlemleri Semineri” 24 
Ocak 2019 tarihinde Şubemiz Eğitim 

Salonu’nda gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Hüseyin 
Anıl Balta konuşması-
na ülkemizde uygulanan 

yangından korunma yönetmeliği 
hakkında genel bir bilgilendirmeyle 
başlayarak, uluslararası standartlar, 
yangın ile mücadele yöntemleri, en-
düstriyel tesislerde yangın riskleri 
ve değerlendirilmesi konularında 
bilgiler verdi.

dUyGUlarla 
aKIllI olmaK 
semineri 

Duygularla Akıllı Olmak Semineri 
16 Şubat 2019 tarihinde Şubemiz 
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Cenk Oskay tarafından verilen 
seminerde, çoklu zeka teorisi açıklanarak sözel 
ve sayısal zeka unsurları anlatıldı. Oskay, “Sö-

zel zekâ, dilsel kapasite, sosyal kapasite, kişisel kapasite, 
doğacı kapasiteden oluşurken, sayısal zekâ, matematiksel 
mantıksal kapasite, görsel mekânsal kapasite, işitsel ka-
pasite, bedensel, kinestetik kapasiteden oluşur” dedi. 
Duyguyu; “Kendine özgü ruhsal hareket ve hareketlilik” 

olarak tanımlayan Cenk Oskay, duygunun neden önemli 
olduğunu ise "Çünkü duygular kontrolsüz ifade edilebilir, 
göz ardı edilebilir, öğrenmeyi, ilişkileri, davranışlarımızı, 
kararlarımızı etkiler. Duygular bulaşıcıdır" şeklinde açık-
ladı. Duygu yönetimini anlatan Oskay, “Fark et, adlandır, 
kontrol et, akışa bırak, izle ve beyan et Tepki değil, yanıt 
verin. Dışarıya bakan rüya görür, içine bakan uyanır” diye 
konuştu.

estÜ ÖğrenCilerine maKina 
mÜHendisliğini tanIttIK
Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli-

ği 1. sınıf öğrencilerine “Makina Mühendisliğine 
Giriş”  dersi kapsamında 18 Şubat 2019 tarihinde 

fakülte seminer salonunda öğrencilerin erken dönemde 
gelecek ile ilgili farkındalıklarını arttırarak öğrencilik ha-
yatlarını en verimli şekilde geçirmelerine olanak sağla-
mak amacıyla seminer verildi. Konuşmacı olarak katılan  
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu 
ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı Esra Turan birer açı-
lış konuşması yaptı. Daha sonra  Şube Eğitim Sorumlusu 
M. Elçin Yontunç’un sunumuyla  Makina Mühendisleri 
Odasının tanıtımı yapılarak, yürütülen mesleki ve sos-

yal faaliyetler, Türkiye’deki 
makina mühendisliğinin 
akademik ve sayısal olarak 
durumu,   makina mühen-
dislerinin faaliyet göster-
diği alanlar ve çalışma ör-
nekleri,   Türkiye’de makina 
mühendisliğine ihtiyaç duyulan alanlar,  makina mühen-
disliğini endüstrinin ihtiyaçları kapsamında icra edebil-
mek için gereken önemli akademik ve sosyal kabiliyetler 
hakkında bilgi verildi. Etkinliğin sonunda Nezihe Hane-
cioğlu ve Esra Turan öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
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HavaCIlIK BaKIm 
ve imalat 
sÜreÇlerinde 
insan FaKtÖrleri 
semineri

Özellikle mühendislik bölümü öğrencilerinin bü-
yük ilgi gösterdiği “Havacılık Bakım ve İmalat 
Süreçlerinde İnsan Faktörleri" konulu seminer 

Endüstri Mühendisi Tuğper Ertuğrul’un  sunumu ile 
23 Şubat 2019 tarihinde Şubemiz Eğitim Salonu’nda  
gerçekleştirildi. Ertuğrul, günümüzde havacılık işlet-
meciliğinin ivme kazanması nedeniyle uçak bakımının 
da önemini arttırdığını belirterek,” Her şeyin insanla 
başladığı düşüncesi ile uçak bakımında da insandan 
kaynaklanan olumsuzlukların en aza indirgenmesi 

için personelin eğitimi gerekmektedir. İnsan faktör-
leri havacılık dizaynı, belgeleme, eğitim, operasyonlar 
ve bakım uygulamalarında insan performansının göz 
önünde bulundurulması ve insanla sistem elemanları 
arasındaki uyumu sağlayan emniyet prensipleri bütü-
nüdür. İşletmelerde personelin tutumu, güven duy-
gusu, ilişkilerin kalitesi ve moral, kişilerin çalışmasını 
doğrudan etkileyen faktörlerdir. Hiçbir şey insan haya-
tı kadar değerli değildir” diye konuştu.

esKiŞeHir milletveKili Jale 
nUr sÜllÜ ŞUBe yÖnetim 

KUrUlUmUzU ziyaret etti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Eskişehir 
Milletvekili Dr. 
Jale Nur Süllü, 

TMMOB Maki-
na Mühendisleri 
Odası Eskişehir 

Şubesi’ni 22 Ocak 
2019 tarihinde 

ziyaret etti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Başkanı Atila Tomsuk ve oda yönetimi 
ile bir araya gelen Dr. Jale Nur Süllü, gerçek-

leşen çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. İktidarın 
üreten ve düşünen meslek odalarını işlevsizleştirme-
ye çalıştığını söyleyen Eskişehir Milletvekili Dr. Jale 
Nur Süllü, mesleki örgütlenme ve toplum dayanışma-
sının doğruları daha güçlü seslendirmenin en etkili 
yolu olduğunun altını çizdi. Süllü “Ziyaret kapsamın-
da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ülke gündemini 

ilgilendiren bazı konularda da Makine Mühendisleri 
Odası’nın uzman görüşüne başvurduk ve birlikte fikir 
alışverişi gerçekleştirdik. Başkan Atila Tomsuk ve eki-
bine teşekkür ediyorum” dedi. TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tom-
suk da “Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü’ye 
ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu dayanışma 
örneği bizim için çok değerli. Şehrimiz ve ülkemiz adı-
na önemli olan konuları paylaştık” dedi

ŞUBEMİZE YAPILAN ZİYARETLER 
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mimarlar odasI esKiŞeHir ŞUBesi ŞUBe 
yÖnetim KUrUlUmUzU ziyaret etti

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mustafa 
Esin Tokgöz, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Şen 22 Ocak 2019 
tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 

Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Atila Tomsuk,  Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyemiz Neşet Aykanat, Şube 

Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Esra Turan, 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Uçkun ha-
zır bulundu. Ziyarette Odamızın kuruluş amaç-
ları doğrultusunda halkın bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek et-
kinlikler görüşülmüş, kent ve ülke sorunları ile 
ilgili geçmişte olduğu gibi gelecekte de dayanış-
ma içinde olması gerektiği vurgulanmıştır. 

ŞUBe yÖnetim KUrUlUmUz
aHmet ataÇ’I ziyaret etti

Makina Mühendisleri 
Odası Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız 

Atila Tomsuk, Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Ay-
kanat, Şube Müdürü K. Levent 
Güler 01 Şubat 2019 tarihinde 
Tepebaşı Belediye Başkanı Ah-
met Ataç’ı makamında ziyaret 

etti. Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Atila Tomsuk geçen 
dönem Şube faaliyetlerimiz hak-
kında bilgi verdi ve önümüzdeki 
dönemde de meslek alanlarımız 
kapsamında işbirliğimizin de-
vam etmesi konusunda istekleri-
ni dile getirdi. 

ŞUBe yÖnetim KUrUlUmUz’dan eosB 
BaŞKanI nadir KÜPeli’ye ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ati-
la Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi 26.02.2019 
tarihinde ziyaret etti. Ziyarette Şubemizin 
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Odamız 
ve Sanayii işbirliği kapsamında üyelerimize 
ve öğrenci üyelerimize yönelik gerçekleşti-
rilebilecek etkinlikler hakkında konuşuldu. 

ŞUBEMİZİN YAPTIĞI ZİYARETLER 
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İş SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ

oKUl ve KUrUmlarda iŞveren ve 
veKilleri taraFIndan Genel olaraK 

yaPIlmasI GereKen ÇalIŞmalar
1. “İş sağlığı ve güvenliği klasörü” düzenlenecektir. İş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili tüm evraklar yazışmalar bu dos-
yada muhafaza edilecektir.

2- Çalışan temsilcisi seçimi (tutanak klasörde bulundu-
rulacaktır) yapılacaktır

3- Çalışan sayısına göre ” iş sağlığı ve güvenliği kurulu” 
oluşturulacaktır. Tutanak altına alınıp tebliğ edilip, gün-
cel tutulacaktır.

4- Çalışan sayısına bakılmaksızın “risk değerlendirme 
ekibi” oluşturulacaktır. Tutanak altına alınıp tebliğ edi-
lip, güncel tutulacaktır.

5- Acil durum planı için acil durum ekipleri belirlenecek-
tir. Tutanak altına alınıp tebliğ edilip, güncel tutulacaktır.

6- Acil durumlarda tahliye planı hazırlanacaktır. Tatbi-
katlar yapılacak ve tutanak altına alınacaktır

7- Kontrol listeleri kullanılarak eksiklikler belirlenecek-
tir. İSG dosyasına konulacaktır

8- Belirlenen eksikliklere göre risk analizi yapılacaktır. 
İSG modülüne işlenip, çıktısı alınıp dosyaya konulacak-
tır.

9- Kurumlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Modülleri ek-
siksiz doldurulacak, değişiklikler 3 iş günü içinde güncel-
lenecektir.

10- Ramak kala ve kaza olayları tutanak altına alınıp 3 iş 
günü içinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.

11- Tehlikeli İş yerinde her 10 çalışan için bir İlkyardımcı, 
az tehlikeli işyerlerinde ise 20 çalışan için bir ilkyardımcı 
kurum amirince görevlendirilecektir.

12- Kazan, basınçlı kaplar, Paratoner, topraklama ve 
elektrik tesisatı, elektrikli aletler, ve jeneratörler, ma-
kineler, inşaat işlerinde kullanılan iskeleler, işin yapımı 
ve yürütümü için gerekli olan her türlü araç, gereç, tesis 
ve tesisatların kontrolleri yapılacaktır. Sorunlar mahalli 
imkânlar çerçevesinde giderilecektir. Kontrollerin yapı-
lıp yapılmadığı tutanak altına alınarak, kurum amirlerin-
ce İSG dosyasında saklanacaktır. Yukarıdaki kontrolle-
rin yapıldığına dair yazı yâda işaret asılacaktır.

13- Öğrencilerimize ve tüm çalışanlarımıza İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda farkındalık ve kültür oluşturmak 
üzere , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 

bağlı birimleri , ilgili STK’lar ile hibir maddi ilişki kurul-
madan tamamen gönüllülük esasına dayanan bir yapı içe-
risinde ; seminer, konferans, panel vb, etkinlikler İşveren 
Vekili sıfatı ile Okul – Kurum müdürlüklerince düzenle-
necektir.

OKUL VE KURUMLARDA DİKKAT EDİLECEK 
DURUMLAR GENEL OLARAK YAPILACAKLAR

1. Acil Durumlar

a) Acil durumla ilgili iletişime geçilecek telefon numara-
larının görünür yerlere asılmış olması.
b) Acil durum planlarının her katta asılı olması.
c) Acil çıkış ve sınıf kapılarının dışa doğru açılır durumda 
olması.
d) Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları-
nın uygun yerlere yerleştirilmesi ve karanlıkta görülebilir 
olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik 
kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılması.
e) Alarm ikaz sistemleri çalışır durumda olmalı.
f) Toplanma alanlarının belirlenmesi.
g) Kaçış yollarında ve merdivenlerde elektrik kesintisi 
anında devreye girecek şarjlı aydınlatma sistemlerinin 
bulundurulması

2. Elektrik

a) Elektrik ve sigorta kutularının kilit altında olması. Acil 
müdahale için dış kapağına şalter ve uyarı işaretlerinin 
konması.
b) Kabloların toplanması ve sürekli kullanımda seyyar 
tesisat kullanılmaması.
c) Elektrik prizlerinin sağlamlığının sürekli olarak kont-
rol altında tutulması.
d) Elektrik ana Pano ve Tali Panolarda bulunan dağıtım 
sigortalarında gerekli etiketlemenin yapılması.
e) Pano önlerine Panonun büyüklüğü kadar yalıtımlı pas-
pas bulundurulmalı.

3. Yangın

a)Hidrant sistemlerinin (Yangın hidrandı: itfaiyenin yan-
gına müdahale esnasında bağlantı yapması için bırakılan 
ağızlara denir.) çalışır durumda olması.
b) Yangın tüplerinin basınçlarının ve son kullanım tarih-
lerinin kontrol edilmesi.
c) Duman ve gaz dedektörlerinin çalışır durumda olması.
d) Yangın tüplerinin askı aparatlarının yerden 90 cm 
yükseklikte olması.
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Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu

İş SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ
4. Merdivenler

a) Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırıl-
ması
b) Merdiven Tırabzanlarının standartlara uygun hale ge-
tirilmesi
c) Merdiven Tırabzanlarından öğrencilerin kaymamala-
rı için önlem alınması (sıralı duba konulması)
d) 120 cm’e kadar olan merdiven genişliklerinde tek tı-
rabzan, 120 cm’den fazla olması durumunda iki tırabzan, 
240 cm’yi geçmesi durumunda ise iki Tırabzan arası 120 
cm’yi geçmeyecek şekilde ara tırabzanlar koyulması
e) Merdiven başı korkuluklarının güvenliği sağlayacak 
şekilde yükseltilmesi.

5. Tuvaletler

a) Lavaboların sağlamlıklarının kontrol edilmesi
b) Tuvaletlerde hijyen şartlarının sağlanmış olması
c) Engelli öğrenci bulunan okullarda engellilere uygun 
tuvalet bulundurulması
d) Tuvaletlerde gerekli Sağlık ve Güvenlik uyarılarının 
bulundurulması

6. Temizlik

a) Görevliler için kişisel koruyucu donanım ekipmanla-
rının temin edilmesi (eldiven, maske, bone vb. koruyucu-
lar)
b) Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir ol-
ması
c) Okulda el ile temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, 
dolap, masa gibi yüzeylerin su ve sabun ile periyodik ola-
rak temizlenmesi
d) Çalışanların kullanılan temizlik malzemelerinin etki 
ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanma-
sı
e) Temizlik maddelerine ait malzeme güvenlik bilgi 
formlarının (MSDS) temin edilmesi ve saklanması

7. Havalandırma

a) Havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde pencerele-
rin açılabilir olması
b) Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme 
riski doğuruyorsa açıklığın 10 cm ile sınırlandırılması
c) Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kolları-
nın sağlamlığının kontrol edilmesi, sağlam değil ise ona-
rılması
d) Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya 
sebep olmayacak şekilde termal konforun sağlanması

8. Zemin

a) Bina dışında kalan ve yağış altında bulunan merdiven-
lerin mümkünse kaymaz malzemeden yapılması, müm-
kün değilse kaymayı önleyici tedbirler alınması
b) Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek 
zemin bozukluklarının giderilmesi

c) Bina içi ve dışında, kaymaya meyilli yüzeylerde temiz-
lik yapıldıktan sonra “Dikkat Kaygan Zemin” tabelası 
koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın 
kaldırılması

9. Ergonomi

a) Ekranlı araçlar ile çalışan kişilere, ekranlı araçlarla 
çalışma şartlarına uygun ergonomiye sahip masa ve san-
dalyelerin temin edilmesi
b) Öğretmenler odasının ergonomik şartları göz önünde 
bulundurularak, oturma yerleri ve dolapların konforlu 
hale getirilmesi
c) Sınıf ve laboratuarlarda öğrencilerin oturdukları san-
dalye ve sıraların ergonomik şartlara uygun hale getiril-
mesi

10. Dolaplar

a) Dolapların üzerlerinin açık olması durumunda düş-
meye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne ko-
yulmaması
b) Binadaki tüm dolapların duvara sabitlenmiş olması
c) Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan 
malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik ola-
rak kontrol edilmesi

11. Laboratuvar

a) Laboratuarlarda kullanılan kimyasalların gözden ge-
çirilmesi, tahriş edici veya yan etkiye sahip olanların ge-
rekli güvenlik önlemleri alınarak saklanması ya da gerek-
li birimlerle iletişime geçilerek imha edilmesi.
b) Laboratuarların öğretmen gözetimi olmaksızın öğ-
renci tarafından kullanımına izin verilmemesi
c) Laboratuarda gerekli güvenlik uyarılarının bulundu-
rulması
d) Laboratuarda kullanılan tüm kimyasalların saklama 
kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunması
e) Laboratuarların içlerinde yangın tüpleri bulundurul-
ması

12. Periyodik kontroller

a) Asansörlerin kontrolü ve periyodik bakımlarının yet-
kili kişilere yaptırılması.
b) Elektrik tesisatının ve topraklamasının yıllık bakımı-
nın yetkili kişilere yaptırılması.
c) Isıtma kazanlarının ve doğalgaz kombilerinin yıllık 
bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
d) Klimaların kontrolü ve periyodik bakımlarının yetkili 
kişilere yaptırılması.
e) İhtiyaç durumuna göre kullanılan alet ve makinaların 
periyodik bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması.
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endÜstriyel tesislerde yanGIn GÜvenliği
ÖZET

Endüstriyelleşen uygarlığımızda, günlük yaşan-
tımızda kullandığımız tüketim eşyalarından, 
yüksek teknoloji içeren ürünlere kadar birçok 

ihtiyacımızı sanayide üretimini gerçekleştirdiğimiz 
ürünler ile sağlamaktayız. Endüstriyel tesisler içeri-
sinde barındırdığı üretim süreçleri nedeniyle birçok 
farklı çeşit riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
riskleri kontrol edebilmek, ortadan kaldırmak veya 
kabul edilebilir seviyede tutabilmek, yine uygarlığımız 
boyunca geliştirdiğimiz sistemler ve bilgi birikimiz 
ile sağlanabilmektedir. Çalışmada, resmi istatistikler 
ile geçmiş yıllarda yaşanan yangın vakaları değerlen-
dirilecektir. Bu tesislerde, yangının başlangıcı olarak 
kabul edilen nedenler, alınması gereken önlemler ve 
potansiyel yangın noktalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tesislerde yangın, yan-
gın güvenliği, endüstriyel yangınlar
  1. GİRİŞ

 Günümüzde organize sanayi bölgeleri ve sa-
nayi siteleri dışında kalan tesislerde, denetim nok-
sanlığı ve konu hakkında yetkin olmayan otoritelerin 
bu tip tesislere faaliyeti için gerekli belge ve izinleri 
sağlaması nedenleriyle, birçok tesis yangına hazırlık-
sız bir şekilde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
Yangın gibi, sonuçları insan yaşantısını doğrudan ve 
dolaylı olarak etkileyen olaylar iki aşamada değerlen-
dirilebilir. Birincisi; vakanın oluşmaması ve sınırlan-
dırılması için önleyici tedbirler, ikincisi ise; ha-
sarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması 
yönündeki tedbirlerdir. Toplumumuzda genel 
olarak önem verilen husus ikinci aşamadaki 
tedbirlerin alınması yönündedir. Önleyici fak-
törlerin yapılar için tam anlamı ile uygulanması, 
yangın vakalarının yayılmasında ve büyümesini 
sınırlandırmada kritik öneme sahiptir. 

 2. İSTATİSTİKLER
 Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından yayınlanan ’Endüstriyel Yangınlar 

ve Patlamalar 2018 Yılı Raporu’nda kayıtlara geçen; 
436 endüstriyel yangın ve patlamaların, coğrafi böl-
gelere göre dağılımı aşağıdaki pasta grafikte belirtil-
miştir. Bu olayların, 384’ü endüstriyel yangın, 52’si ise 
endüstriyel patlama olarak kayıt altına alınmıştır.

 

Şekil 1. 2018 Yılı Endüstriyel Yangın Vakaları Bölgesel Dağılım-

Şekil 2. Coğrafi Bölgelere Göre OSB Dağılımları

 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi 
Sistesi’nde (OSBBS) yayınlanan bilgiler doğrultusun-
da: Ülkemiz sınırları içerisinde toplamda 308 farklı 
organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Mar-
mara Bölgesi’nde işletme sayısının yüksek olmasından 
dolayı yaşanan vakaların birçoğu bu bölgede kayıtlara 
geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı tarafından yayınlanan bir diğer ‘İsta-
tistikler 2018’ raporunda, İstanbul ilinde kayıt altına 
alınan yangın vakaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 

Şekil 3. İstanbul İli Yangınları (2014-2018)
MAKINA 14
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 2014-2018 yılları arasındaki periyoda bakıldı-
ğında, her yıl meydana gelen yangınların, %17,7’si ko-
nut, %0,5’i fabrika, %27,1’i diğer binalar, %5,7’si araç, 
%13’ü ot, %15,6’sı çöp ve %0,5’i ise orman-fundalık 
yangınları olduğu gözükmektedir. Fabrika yangınları 
%0,5’lik dilim ile en düşük orana sahip olmasına rağ-
men, ortaya çıkardığı hasar ve kayıplar diğer yangın 
çeşitlerine göre daha yıkıcı niteliktedir.

 ABD İtfaiye Departmanı raporuna göre en-
düstriyel ve üretim tesislerinde, 2011-2015 yılları ara-
sında yaklaşık olarak 37.910 yangın vakası kayıtlara 
geçmiştir. Bunlardan 26.730 tanesi sınıflandırılama-
yan ve dış ortam yangınları, 7.770 yapısal yangınlar, 
3.410 araç yangınları olarak raporlanmıştır. Bu vaka-
lar, yaklaşık olarak doğrudan 1,2 milyar Amerikan Do-
ları zararı, 16 can kaybını ve 273 yaralıları beraberinde 
getirmiştir.

Şekil 4. Vaka Türüne Göre Endüstriyel ve Üretim 
Tesisleri Yangınları, 2011-2015 Yıllık Ortalamaları

 Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, endüstri-
yel tesislerde yapısal yangınların oluşturduğu kayıplar 
ve zararlar, diğer yangın türlerine oranla 
daha yüksek seviyededir.

 3. NEDENLER
 Her tesis kendisine özel prosese 
sahip olması nedeniyle dikkatlice değer-
lendirilmelidir. Yangının çıkış nedenleri 
anlamak, yangın ile mücadelede kritik 
öneme sahiptir. Bazı vakalarda, görgü ta-
nıkları veya izleme cihazları (kamera sis-
temleri, yangın algılama-ihbar sistemleri) 
olmaması durumunda, yıkıcı etkilerinden 
dolayı yangının çıkış noktasının tespiti 
mümkün olmamaktadır. Yangının çıkış 
nedeni araştırmakta aşağıdaki başlıklar dikkate alın-
malıdır. Genel olarak yangına sebebiyet veren unsurlar 

aşağıda listelenmiştir. 
 Kusurlu inşaat, uygun olmayan yapı malzemeleri 

kullanımı
 Kusurlu eksik tesisat işleri & montaj hataları
 Uygun olmayan, onaysız ekipman kullanımı
 İş kazaları
 Eksik, hatalı bakım çalışmaları
 Çalışan riski, insan hataları (Eğitim eksikliği, ted-

birsizlik, ihmal ve bilgisizlik)
 Prosesten kaynaklanan yangınlar
 Kasıtlı yangınlar (Sabotaj vb.)
 Doğa olayları (Deprem, orman yangını, çöp yangını, 

yıldırım vb.)
 Dış Tehditler (Komşu yapılar, siber-askeri savaş, 

terör vb.)

 4. POTANSİYEL NOKTALAR

 Yangın üçgenin tetiklenmesinde ge-
nellikle; açık alev, aşırı ısınma, meka-
nik kıvılcım, elektriksel kıvılcım, statik 
elektriksel kıvılcım, yıldırım düşmesi ve 
kimyasal tepkime gibi unsurlar tutuşma 
kaynakları olarak gösterilmektedir. Diğer 
önemli unsurlar ise aşağıda listelenmiştir.

 Statik elektrik yüklemesi yapılabilecek 
noktalar

 Elektrik yangınları
 Kimyasal reaksiyonlar
 Yanıcı-parlayıcı sıvıların tutuşması
 Isıl işlem ile ısınan yüzeyler
 Patlayıcı ortamlar
 Sürtünme sonucu ısınan yüzeyler
 Oksijensiz yanabilen metaller
 Isıtma cihazlarından kaynaklanan 

yangınlar
 Sıcak çalışma riski ile oluşan yangınlar

            Çöp
             Sigara
             Araçlar, iş makineleri

 

Şekil 5. Endüstriyel Tesislerde Başlıca Yapısal 
Yangınları, 2011-2015 Yıllık Ortalamaları
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 Şekil 5’teki grafikte belirtildiği gibi, elektrik 
yangınları başta olmak üzere, ısıtıcı ekipmanları ve ta-
kibinde şaşırtıcı olarak kasıt sonucu oluşan yangınlar 
endüstriyel tesislerde sıkça karşılaşılan nedenler ola-
rak tespit edilmiştir.

 5. TESPİTLER & ÖNLEMLER

 Potansiyel risk barındıran noktaların ve yangı-
nın karşımıza nasıl ve nerede çıkacağı etüt çalışmaları-
nı gerçekleştirmede, aşağıda listelenmiş olan yöntem-
ler aracılığıyla tesislerimizi, daha güvenli ve yangına 
hazırlıklı hale getirebiliriz.

 Yangın tatbikatları
 Yangın senaryosu
 Acil durum ekip organizasyonu
 İSG ve diğer mevzuatlara uyum
 Risk analizi metotları
 Önleyici bakım faaliyetleri
 Benzer tesislerdeki yaşanmış vakaların analizi
 Farkındalık & yangın bilinci eğitimleri
 Temizlik & işletmecilik
 Yangın güvenlik raporu
 Isı haritası
 Patlamadan korunma dokümanı
 Tehlikeli madde danışmanlığı
 Yapının Bölümlendirilmesi

 6. SONUÇ

 Rutin bir çalışma gününde ortalama 8-9 saa-
timizi endüstriyel tesislerde geçirmekteyiz. Bu süreç 
boyunca işletmenin yangın güvenliği bakımından do-
natılmış ve yangına hazırlıklı olması ülke geleceğimiz 
için kritik öneme sahiptir. Yangın güvenliğinin sağlan-
ması gereklilikleri başlıca:

 Can güvenliği
 Emtia ve mülk güvenliği
 İşletme prestiji ve marka değeri
 Üretim ve iş sürekliliği
 Sigorta primleri
 Yasal zorunluluklar
 Çevresel etkiler

şeklinde sıralanabilir. Bu tip tesislerin güvenli bir şe-
kilde korunması, bulunduğumuz coğrafyadaki yaşan-
tımızı doğrudan etkilemekle beraber ekonomik açıdan 
da ülke genelinde olumlu etkileri bulunacaktır. Ülke 
çapında yangın güvenliğinin hak ettiği yere ulaşabil-
mesi için, ilgili bakanlıkların, odalar birliğinin, üni-
versitelerimizin, araştırma enstitülerimizin, sigorta 
şirketlerimizin, ilçe belediyeleri ve itfaiye departman-
larının kolektif şekilde ve uyum içerisinde daha çok 
ortak adım atması gerekmektedir. Yangın güvenliği; 
birçok farklı mesleğin ve disiplinin bir arada kullanıl-
ması ise sağlanabilir. Şehir planlama ile başlayan bu 
süreçte; yapıların imar kodlarına uyması, mimarisinin 
kaçış ve tahliyeye uygun dizayn edilmesi, statik hesap-
larının yapının dayanım gereksinimlerine göre yapıl-
ması, kimya mühendisliği bilgeliğini kullanarak risk-
lerin tespiti, zayıf akım tesisatları ile algılama, tahliye, 
yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin kurulması, 
otomasyon sistemleri ile tesisin hızlı reaksiyon verme-
si, elle müdahale ve otomatik söndürme yöntemleri ile 
yangın vakası ile mücadele edilmesine kadar tüm bu 
disiplinlerin dikkatlice ve eksiksiz şekilde uygulanma-
sı sonucunda yangın felaketi korkulacak bir olay ha-
linden çıkıp, kontrol edilebilecek bir durum haline ge-
lecektir. Denetimlerin arttırılması ve yönetmeliklere 
uyum sağlanması hususlarında ise, otoriter kuruluşla-
rımızın tüm yapılarda olması gerektiği gibi endüstriyel 
yapılar hakkında da daha aktif rol alması gerekliliğinin 
altı çizilmelidir.
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HaVacılık

HavaCIlIKta mro* ve endÜstri 4.0
(Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan)

Günümüzde, fabrikaların fiziksel ve dijital  yapıları 
arasındaki farkın  kalkmaya başladığını diğer bir 
ifade ile fabrikalarda dijital bir devrim yaşandı-

ğını görüyoruz. Bu devrimin “Endüstri 4.0'a Dönüşüm” 
olarak isimlendirildiğini ancak tam olarak ne olduğu ve 
MRO hizmetlerini nasıl destekleyebileceği konusunda 
kafa karışıklığının devam ettiğini söyleyebiliriz.  

Öncelikle, başlığımızdaki kavramlardan önce Endüstri 
4.0 ı ve daha sonra Havacılıkta MRO yu ele alalım.  

Endüstri 4.0, aynı zamanda olgunluğa ulaşan bir dizi 
dönüşümsel teknoloji için gerçekten bir platform terim-
dir. Yani; Robotik ve yapay zeka, sensörler, bulut bilişim, 
Nesnelerin İnterneti (IoT), veri analizi, mobil cihazlar, 
katmanlı imalat gibi yeniliklerin “Akıllı Fabrika” olarak 
adlandırılan ortamda bir araya gelmesidir.  

 Şekil 1: Endüstri 1’ den Endüstri 4’e geçiş kademeleri

Bu aşamaya nasıl gelindi?  Dünya, önceden üç büyük en-
düstri devrimin etkisi altında kalmıştı (Şekil 1.) İlk En-
düstri Devrimi, 18. yüzyılın sonunda İngiltere’de başlamış 
ve 19. yüzyılın ortalarında sona ermiş ve tarım ekonomis  
inden mekanik üretime kadar köklü bir değişimi temsil 
etmiştir.  İkinci Endüstri Devrimi 20. yüzyılın başında 
başlamıştır.  Bu devrimde üretim faktörleriyle birlikte 
modern fakt  örlerin doğmuş ve endüstriyel üretimin de 
radikal bir dönüşüm olmuştur. Toplumlar  için uygun 
fiyatlı tüketici ürünleri çağı başlamıştır. 1960'ların son-
larında, endüstriyel işlemlerde elektronik ve programla-
nabilir (ilkel) bilgisayarların kullanımı, yeni bir optimize 
ve otomatik üretim çağı için kapıyı açtı. Buna Üçüncü En-
düstri Devrimi denir.  Endüstri 4.0 ise Nesnelerin ve Hiz-
metlerin İnterneti ve Büyük Veri Akışı olup  endüstriyel 
değişime güç veren  kavramlardan; mekanizasyon/oto-
masyon, elektrik ve bilgi teknolojilerini yaptığı değişiklik-
lerle  üretimin küresel dili haline getirmiştir. Endüstri 4.0 
ile üretimde verimliliğin yüzde 50'ye kadar arttırılması ve 

gereken kaynak miktarının ise yarıya indirilmesi öngörül-
mektedir.

Havacılık ve uzay endüstrisinin Endüstri 4.0 veya “dör-
düncü endüstri devrimi” olarak bilinen kavrama geçişte 
ayrı bir yeri vardır.  Çünkü sektör bu akıllı üretimin ilk 
uygulayıcısıdır ve yapılan bir araştırmaya göre Mart 2017 
itibariyle, havacılık ve savunma şirketlerinin% 62'si, oto-
motiv sektörünün % 50’si, enerji ve kamu hizmetlerinin 
% 42’si ve yaşam bilimleri ve eczacılık ürünlerinin % 37’ si 
akıllı üretim sistemine giriş yapmıştır. 

 
        
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Şekil 2: Bakım hangarındaki bir Boeing 747

Endüstri 4.0 ın baş aktörlerinden, Mühendislik simü-
lasyonu ve 3D tasarım yazılımı şirketi ANSYS, dijital 
araçların kullanımının önümüzdeki yıllarda özellikle 
havacılık üretim ve bakımından daha da  artacağını 
ifade etmektedir. Bir ANSYS yetkilisine göre önümüz-
deki 20 yıl içinde havayollarına yaklaşık 40.000 yeni 
uçak girecektir. Bu durumla başa çıkabilmek için daha 

etkili bir şekilde üretim ve bakım yapılması gerekmekte-
dir. Örneğin bir  Boeing 747 de (Şekil 2) monte edilme-
si gereken altı milyon parça bulunmaktadır. Dolayısıyla 
uçak üretmenin yeni yolları bulmalıdır ve Endüstri 4.0 
bunun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Dolayısıyla ana havacılık firmaları vey ana parça tedarik-
çileri onlarca yıldır yeni uçaklar üretmek için dijital tek-
nolojiden yoğun bir şekilde faydalanmaktadırlar. Airbus 
A350 XWB (Şekil 3) gibi modern bir uçak (tartışmalı da 
olsa) akıllı üretim kullanılarak üretilmiştir. Airbus Mü-
hendislik departmanı,% 85'i tedarik zincirinde bulunan 
tasarım ve üretim sürecinde OEM'nin (yani Airbus ve yan 
tedarikçilerin) 4.000 kişiyle bağlanmasını sağlayan Das-
sault Systemes'in “3D Experience” yazılım platformunu 
kullanmıştır. Bu Airbus için büyük bir adım olmuştur. 
Çünkü önceki programlarda her Airbus projesinin  ken-
dine ait dijital modeli vardı ve sürekli iletişimin olmaması 
tasarım süresini uzatmakta hatta hatalara yol açarak ma-
liyetleri arttırmaktaydı.
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Şekil 3: Malezya Hava Yolları’na ait bir A350

Günümüzde, fiziksel ve dijital dünyalar daha da yakın-
laşmakta ve aynı zamanda çok miktarda bilgi üretmekte-
dir. Aynı zamanda üretim ve bakım için yeni platformlar 
açmaktadır. Dijital araçlar açısından, simülasyon yazı-
lımları havacılık ve otomotiv şirketleri tarafından uzun 
yıllardır kullanılmaktadır.  Ancak simülasyon yazılımları, 
havacılık endüstrisi için daha uygundur. Çünkü sektör  
ürünü uçak/helikopter  çok karmaşık ve güvenlik açısın-
dan kritiktir ve bir başarısızlığı göze almak imkansızdır.  
Ancak simülasyon yazılımları, aynı düzeyde performans 
ve güvenliği korurken, ilave üretim kullanılarak oluşturu-
lan parçaların şeklini optimize etmek için ağırlık ve mal-
zemelerin azalmasına izin vermek için zaten faydalı bir 
şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, General Electric, tek 
parça halinde jet motor nozullarını yazdırma, kesme ağır-
lığı ve komponent karmaşıklığı ile deneyler yapmaktadır.

Şekil 4: ANSYS, çalışmakta olan bir uçak motorunun ger-
çek zamanlı simülasyonunu sağlamak için fiziksel uçak bi-
leşenlerinin ve sistemlerinin dijital bir ikizini geliştirmiştir.

Günümüzde Endüstri 4.0'ın artan önemini yansıtan bir 
yazılım ürünü olan ANSYS; havacılık, uzay ve savunma 
endüstrilerinde havacılıkta üretici ve yan tedarikçi  müş-
terileri ile akışkanlar mekaniği, gömülü yazılım simülas-
yonu ve yapılan simülasyonları ile “dijital ikiz” kavramını 
geliştirmiştir ve kullanmaktadır (Şekil 4). Dijital ikiz, veri 
toplayan bir uçak motoru gibi gerçek sevis şartlarındaki 
yapının sanal bir ikiz modelidir. Modelde, hava-uzay bi-
leşenlerine, birçok sensör eklenerek verilerin gerçek za-
manlı olarak yüksek hızlı bağlantı kurulması sağlanmak-
tadır.  Modern uçak terabayt seviyesinde veri üretir. Bu 
veriler toplanırsa, motorun ayrıntılı bir sanal temsili oluş-
turulabilir ve çalışma durumu değerlendirilebilir. Bu du-
rum açıkça hava taşıtlarının bakımı konusunda çok önem-
li bir faydadır ve tipik bir “dijital ikiz” durumudur. Bakım 
verileri, motorun geçmişiyle ve içinde neler olup bittiğini 
anlatmak için yüksek kaliteli bir simülasyon platformu ile 

sağlanabilir yani gerçek motor gibi pahalı 
bir ürünün tüm performans değerleri öl-
çülebilir, test edilebilir ve ekonomik ömrü 
arttırılabilir. Endüstri 4.0 ile  sektörün 
mühendisleri ve bakım teknisyenleri ay-
rıca motorun nasıl çalıştığı hakkında daha 
fazla bilgi edinilebilir. Nesnelerin İnter-
neti (IoT) potansiyeli ile de  binlerce fi-
ziksel havacılık bileşenine gerçek zamanlı 
veri bağlantısı sağlayabilir, böylece dijital 

ikiz aslında uçan bir uçağın gerçek zamanlı bir gösterimi 
haline gelir. Bu durum  büyük bir fırsat MRO ya büyük 
bir kolaylık getirmektedir.  Çünkü sistemin uçarken nasıl 
çalıştığını anlaşılabilmekte ve başarısız olup olmayacağı 
tahmin kesinlikle tahmin edilebilmektedir.

Havacılık ve uzay endüstrisinde, Endüstri 4.0, parçaların 
tam zamanında teslimatı sayesinde her bir parçanın tam 
olarak izlenebileceği ve üretim hattını daha verimli stok 
seviyeleri ile sürekli optimize etmek için kullanıldığı an-
lamına da gelir.

Sonuç olarak, Endüstri 4.0, tasarım ve MRO sürecinde  
alınan ikiz model geri bildirimleri ile erken aşamada opti-
mizasyona  yardımcı olmaktadır. Uçak mühendisleri daha 
hafif parçalar tasarlayıp üretebildikleri için, Endüstri 4.0  
kilit bir  rol oynamaktadır ve bu örnektenden yüzlerce 

verebiliriz.  Ancak teknoloji hedef değil, kolasylaştırıcı 
olmalıdır. Endüstri 4.0,  dijital devrimin getireceği de-
ğişimlerden ve fırsatlardan yararlanmak ve geleceğin 
kendi fabrikasını geliştirmek için akıllıca bir yaklaşım-
dır.
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* MRO: Maintenance, Repairs, and Operations 
(BOY: Bakım, Onarım ve Yürütme)
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iyileŞmeyen yaramIz: 
ÇoCUK istismarI

Ülkemizde yakın zamanlarda toplumda büyük 
rahatsızlık uyandıran; sosyal medyada, yazılı 
medyada,  haberlerde, televizyon programla-

rında sık karşılaştığımız ve git gide artış gösteren so-
runlardan birisi Çocuk İstismarı.

Kendilerine yapılan istismarların baş gösterdiği suç-
suz öznelerdir çocuklar ve Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesine göre 18 yaşına 
kadar bireyleri “ÇOCUK “ olarak kabul edilmektedir. 
İstismar konusunun en can alıcı noktası ise çocuk, is-
tismar ile oyun arasındaki farkı ayıramamaktadır.

Peki nedir Çocuk İstismarı?

“Çocuk istismarı; çocuktan sorumlu kişi, yabancılar 
ya da kurumlar tarafından gerçekleştirilen, çocuğun 
gelişimini olumsuz olarak etkileyen fiziksel, cinsel ve 
duygusal davranışlar olarak tanımlanmaktadır.” (Koz-
cu, 1989; Polat,1997)

Farklı bir ifade ile Çocuk İstismarı: “Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından “Bir yetişkin toplum ya da 
ülke tarafından çocuğun sağlığını, fiziksel, psiko-sos-
yal gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek ya da bilme-
yerek yapılan davranışlardır.” olarak tanımlamaktadır.
Resmi istatistiklere göre her 6 erkek çocuğundan biri 
ve her 4 kız çocuğundan birinin Cinsel İstismara ma-
ruz kaldığı görülmekte olup Cinsel İstismarın çoğu 
gizli kalmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sınıf 
ayrımı gözetmeksizin her kültür ve düzeyde; eğitim, 
gelir, ırk ve sosyal statüye bağlı olmaksızın istismara 
rastlandığı görülmektedir. 

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür-
lüğü verilerine göre ülkemizde çocuğa yönelik işlenen 
cinsel suçlar:

 2009 yılında 9528
 2010 yılında 11854
 2011 yılında 15072
 2012 yılında 20665
2013 yılında 24651
 2014 yılında 26486
 2015 yılında 24983
2016 yılında 21189       olarak tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili beyanlarda bulunan Bahçeşehir Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun  
“İstismar vakalarına bakıldığında çocuğa yönelik istis-
mar gerçekleştiren bir yetişkinin, ardından diğer ço-
cuklara da bunu yaptığı gözlemleniyor. Diğer taraftan 
istismara uğrayan çocuk açısından Ceza Muhakemesi 
Kanununun (CMK) 236’ncı maddesine göre çocuğun 
ifadesinin kamera karşısında bir defa alınması gere-
kiyor. Bazı durumlarda kamera olmayabiliyor ancak 
böyle durumlarda çocuk izlem merkezlerine götürü-
lüp psikolog, psikiyatrisi ya da uzman eşliğinde ço-
cuğun ifadelerinin alınması gerekiyor. Çocuklar için 
yaşanması da ifade edilmesi de zor olan bu durumun 
tekrar tekrar çocuğa yaşatılması hiç uygun bir yöntem 
değil”. demektedir.

Çocuk İstismarının baş aktörlerinden biri Pedofili-
lerdir, Pedofili bir hastalık türüdür ve çoğunlukla pe-
dofilin ve çocuk istismarcılarının aynı olduğu düşü-
nülmektedir. Konu ile ilgili Kanadalı pedofili uzmanı 
Dr. Michael Seto: “Ortak noktalar var ancak farklı 
vakalar. Pedofiller cinsel açıdan çocukları çekici bu-
luyorlar. Görüştüğümüz pedofiller bizler nasıl erkek 
ya da kadınlara ilgi duyuyorsak aynı şekilde çocuklara 
ilgi duyduklarını anlatıyorlar. Ergenliğe girdiklerinde 
cinsel hislerinin olduğunu idrak ediyorlar ancak bu 
hislerin yaşıtları değil, mesela kendilerinden küçük 
kardeşlerinin arkadaşlarına karşı olduğunu fark edi-
yorlar. Araştırmalar göstermektedir ki çocuğu istis-
mar edenlerin %50-%60 ı Pedofilidir. Pedofil olma-
yan vakaların pek çoğunun aile içerisinde yaşandığını 
biliyoruz. Babalar, amcalar, üvey babalar, ağabeyler, 
dedeler gibi... “ demektedir. Buradan da Çocuk İstis-
marının diğer bir aktörünün Ensest olduğu açıkça gö-
rülmektedir. 

Ensest; aile içinde, çocuk ve gençlere yönelik yapılan 
her türlü cinsel eylemdir. Ensest çoğunlukla çocuk 
ve gence en yakın ve güvenebileceği baba, büyükba-
ba, erkek kardeş, ağabey, amca, üvey baba, üvey erkek 
kardeş, teyze, hala gibi birinci dereceden yakın akra-
balar tarafından yapılmaktadır (Asma 2000, Kaynak 
2000, Domestic Violence ve Incest Resource Centre 
2001, Ray 2001, Öncü 2004, COOLNURSE 2004). 
%30’ unun ensest vakası olduğu ve ensest vakaların-
da ise istismarcıların %70’inin babalar olduğu vurgu-
lanmaktadır. (Kaynak 2000) Ensest istismarcılarının 
% 25- 30'unun çocukluklarında tacize uğramış olma 
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olasılığı vardır. Bu tip ailelerde anne boyun eğen bir 
kişilik yapısına sahiptir.

İstismara eğilim doğuştan gelebildiği gibi sonradan da 
gelişen unsurdur. Sonradan gelişen istismar dürtüsü-
nü aile içi şiddet, madde kullanımı ve ruhsal hastalık-
ların tetiklediği tespit edilmiştir.

Çocuk İstismarının sosyal, ruhsal, cinsel ve fiziksel 
açıdan ömür boyu etkisi sürebilecek büyük travmala-
ra yol açtığı aşikardır. Çocukların bu olumsuz etkilere 
maruz kalmaması için bazı önerileri aşağıdaki gibi sı-
ralayabiliriz:

 Çocuk İstismarına yönelik tüm fakültelerde multi-
disipliner ortak ders kapsamında eğitim verilmeli, far-
kındalık artırılmalı.

 Çocuk aile tarafından yeterince gözetilmeli ve göz-
lemlenmeli.

 Aileler yargılamamalı konu ile ilgili çocuklarına 
karşı destekleyici olmalı.

 Çocuk yalnız bırakılmamalı. 

 Okullarda Çocuk İstismarına karşı eğitim verilmeli.

 Cinsel istismara karşı vücut güvenliği ve koruma ku-
ralları çocuklara öğretilmeli.

 Çocuklara temel cinsel eğitim verilmeli, çocuklara 
bedenlerinin “özel” bölümlerine dokundurmamaları 
gerektiği öğretilmeli. (Rena Yiğit)

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti veren 
resmi destek kurumlarından yardım alınmalı.

Ayrıca “Çocuk İstismarı” ile mücadele için etkin poli-
tikalar uygulanmalıdır.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı yürütücülüğünde Yerel Yönetimler, 
Mahalli İdareler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık 
taşra teşkilatları işbirliği yapılmalı aile ve çocuklarda 
farkındalık artırma ve bilinç geliştirme çalışmaları 
desteklenmelidir.

İstismara uğradığı düşünülen çocuklar için bu duru-
mu çevrenizdeki sosyal hizmetler, adliye ( mahkeme-
ler), savcılık, barolar, çocuk esirgeme kurumları veya 
karakollara yazılı olarak bildirme eyleminde buluna-
bilirsiniz. 

Asla atlanmamalıdır ki yaşı, cinsiyeti, ırkı, yaşadığı or-
tamı, sahip olduğu şartları ne olursa olsun hiçbir çocuk 
istismara mahkum olmamalıdır. 

Bizlerin geleceği olan çocukları üzmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur; onlar sevindirilmeye, sevmeye hakkı 
vardır... Çocuk İstismarına “Dur” de !..
 
 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu
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bİRlİkten HabeRleR
artIK tÜm Üyelerimiz eUr-InG 

BelGesi almaK iÇin BaŞvUraBileCeK!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI 
(European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal 

Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa 
Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

TMMOB’nin FEANI ile yaptığı görüş-
melerde, üyelerimizin herhangi bir hak 
kaybına uğramasının engellenmesi, üye-

lerimizin FEANI sınırları içerisinde hareket 
etmesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler 
yapılması gerektiği vurgulandı. Görüşmelerin 
sonucunda, üyelerimizin herhangi bir mahru-
miyet yaşamasını engellemek için, başvurularda 
önemli ölçütlerden biri olan “FEANI Index” ko-
şulunda düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenleme ile Eur-Ing belgesi almak 
için başvuru yapan üyemizin en az 4 yıllık eği-
timi ile birlikte asgari 3 yıllık mesleki tecrübesi 
bulunuyor ise, mezun olduğu programın “FE-
ANI Index” içinde yer almasına bakılmaksızın 
başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Düzenleme 
gerçekleşmeden önce, başvuruda bulunacak 
üyemizin mezun olduğu programın “FEANI In-
dex” içerisinde yer alması, program “FEANI In-
dex” içinde yer almıyorsa asgari 15 yıllık mesleki 
tecrübe gerekliliği aranıyordu.

“FEANI Index” içinde yer al-
mayan bölümlerden mezun olan 
üyelerimizin diğer koşulları sağ-
laması durumunda “Program De-
ğerlendirme Formu”, başvuru sa-
hibi tarafından doldurularak ilgili 
programı yürüten bölüm başkan-
lığınca onaylanarak başvuru esna-
sında Birliğimize gönderilecek. Bu 
sayede, Ulusal İzleme Komitesi ve 
Avrupa İzleme Komitesi tarafın-
dan yapılacak özel değerlendirme 
ile üyelerimizin belge almak için 
başvurması kolaylaşacak. 

Eur-Ing (Avrupa Mühendisi) 
Belgesi Nedir?

Avrupa Mühendisi (Eur-Ing) bel-
gesi, kendi ülkeleri dışında mesleki faaliyette 
bulunmak isteyen mühendislerin FEANI sı-
nırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğinin 
kolaylaştırılması ve mesleki formasyonlarının 
karşılıklı tanınması amacıyla oluşturulmuştur.  
Bu belge kapsamında FEANI, izleme yaparak, 
mevcut standartları gözden geçirerek ve yeni 
standartlar hazırlayarak mühendislerin sürekli 
mesleki gelişimlerini desteklemekte; üye ülkeler 
arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren 
formasyon sistemlerine dair bir bilgi kaynağı 
sunmaktadır.

 
 Başvuru süreci ve konuyla ilgili 
 detaylı bilgi almak için;

 Türk Mühendis ve Mimar 
 Odaları Birliği

 Tel: 0 312 418 12 75
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GerÇeKten BU KaPitalizm 
nelere mUKtedirmiŞ?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhurbaşkanının 
katılımıyla Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde Acarlar Gölü ve longoz ormanı 
bölgesinin hemen yanında yer alan ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’ye devredilen alanda kurulması planlanan fabrikaya ilişkin 14 Ocak 

2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde Acarlar Gölü ve 
longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer 
alan ve 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararı 

ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye dev-
redilen alanda kurulması planlanan fabrikanın te-
meli, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 
atıldı.

Adı geçen bölge ilk olarak 1998 yılında serbest 
bölge olarak ilan edilmiş ve Birliğimiz tarafından 
açılan davalar sonucunda Danıştay, son derece de-
ğerli ve hassas koşullara sahip, endemik türlerin, 
benzerine az rastlanır longoz ormanı ve Acarlar 
Gölü’nün de içinde yer aldığı bölgenin korunması 
yönünde karar almıştır. 

Aynı bölgenin 2007 yılında yeniden serbest bölge 
olarak ilan edilmesine ilişkin karar, Danıştay tara-
fından bir kez daha iptal edilmiştir. Ne yazık ki, bu 
bölgenin çevresel ve doğal önemine ilişkin mahke-
me kararlarına rağmen, yargı kararlarının yerine 
getirilmesi Anayasal bir zorunlulukken idare buna 
uymamış, yıllar içerisinde bu bölgeye yönelik tahri-
bat ve yapılaşma devam etmiştir.

Daha 3 gün önce katıldığı Yerel Yönetim-
ler Sempozyumu’nda yeşil alanları hedef 
alan yapılaşmaları “Bu kapitalizm nelere 
muktedir. Orman morman ne var ne yok 
kesiyor, atıyor… Doğa şöyle olmuş, böyle 
olmuş umurunda değil” sözleriyle eleşti-
ren Erdoğan’ın, bu sözlerinden sadece 3 
gün sonra, doğaya ve çevreye zarar verdiği 
bilirkişi ve mahkeme kararlarıyla kesinleş-
miş olan BMC Karasu Fabrikasının açılı-
şını gerçekleştirmesi üzerine söyleyecek 
söz bulamıyoruz.

Söylediği ile yaptıkları arasındaki çelişki 
Cumhurbaşkanı’nın kendi kişiliğini bağlar 
elbette ama idarenin başı olarak Cumhur-
başkanının yargı kararlarına uyma zorun-
luluğu Anayasal bir gerekliliktir.

Temel atma töreni yapılan bölgenin BMC Otomo-
tiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisine ilişkin açtı-
ğımız dava süreci devam etmektedir. Geçtiğimiz 
Haziran ayı içerinde bölgede mahkeme tarafından 
atanan bilirkişi incelemesi yapılmış ve adı geçen 
şirketin bölgeye verdiği zararlar tespit edilmişti. 
Yandaş şirkete devredilen bu arazide, henüz mah-
keme süreci devam ederken, oldubitti biçiminde 
bir yapılaşmaya gidilmesi kabul edilemez.

Dün gerçekleştirilen temel atma töreni, iktidarın 
çevreye olduğu kadar hukuka da saygı göstermedi-
ğinin en açık göstergesidir. Bizler TMMOB olarak 
çevreyi, doğayı ve toplum çıkarını korumaya, hu-
kuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Çünkü biliyoruz ki “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakıl-
maz”…

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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mÜHendisliK ve mimarlIK 
mesleğinin itiBarIyla oynamayIn!

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle mühendislik 
ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve tek-

nik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz 3 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le teknik öğ-

retmen, tekniker ve teknisyenlere III. Sınıf B Grubuna 
(dâhil) ve inşaat alanı 13.500 m2’ye kadar olan yapı-
larda yardımcı kontrol elemanı olarak çalışma hakkı 
tanınmıştır.
Bilindiği üzere Bakanlık bu yöndeki girişimlerini çe-
şitli zamanlarda çıkardığı Yönetmelik değişiklikleri ile 
yapmaya çalışmış ancak başarılı olamamış, bunun üze-
rine 11 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilen 7143 sayılı 
Kanun ile teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenleri 
de kapsayan “Yardımcı Kontrol Elemanı” tanımı doğ-
rudan doğruya 4708 sayılı Kanuna eklenmişti. Yönet-
melik değişikliği ile Yasa hükmü uygulamaya geçiril-
miş olacaktır.
Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendis-
lerce yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti 
de teknik öğretmen ve teknikerlere açılmıştır.
Öncelikle ifade etmek isteriz ki; bir Yönetmeliğin başka 
bir Yasa ile hükme bağlanmış bir hususu değiştirmeye 
çalışması normlar hiyerarşisine aykırıdır. Bu bağlamda 
Birliğimizce gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır.
Şantiye şefliğine ve kontrol mühendisliğine ilişkin de-
ğerlendirmelerimizin meslek şovenizminin ötesinde 
bilimsel ve nesnel gerçekliğe dayandığının da bilinme-
sini isteriz.
Yasadaki tanımı gereği şantiye şefi, inşa faaliyetini mü-
teahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların 
sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması 
için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetle-
yen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun 

olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan, aksi 
durumda hukuki ve cezai sorumluluğu bulunan kişidir.
Tüm bu süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi için, şantiye 
şefliği görevinin mühendis ya da mimarlar tarafından 
üstlenilmesi bir zorunluluktur. Hiç kuşkusuz ihtiyaç 
duyulması halinde yapım işinin niteliğine bağlı olarak, 
şantiye organizasyonunun tamamından sorumlu olan 
şantiye şefi mimar ya da mühendislerin sevk ve idaresi 
altında çalışacak teknik öğretmen veya teknikerler is-
tihdam edilebilir.
Denetim hizmeti; proje yönetim tekniklerinin bilin-
mesini, diğer mühendislik disiplinlerinin proje uygu-
lamaları konusunda yeterli düzeyde mesleki deneyimi, 
malzeme bilgisini, teknik, idari ve hukuk, mevzuatı bil-
meyi gerektiren, ciddi sorumluluğu olan bir görevdir. 
Bu düzenleme bilime, bilgiye ve uzmanlığa aykırıdır.
Teknisyen, tekniker ve teknik öğretmenlerin yapı de-
netim sisteminde mühendis ve mimarların sevk ve 
idaresi altında yardımcı kontrol elemanı olarak görev 
almaları öğrenimlerine denk düşen bir uygulamadır.
Ancak yeni düzenlemeyle unvan ve statüleri birbirin-
den tamamen farklı olduğu halde mühendis ve mimar-
lar ile öğretmenler, iki yıllık okul mezunları ve hatta or-
taöğretim mezunları yapıların kontrolünde eşit oranda 
yetkili kılınmaktadır.
Ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, teknikerlerin ve 
teknisyenlerin ciddi bir işsizlik sorunu yaşamakta 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni de tıpkı 
mühendis, mimarlarda olduğu gibi eğitim, öğretim ve 
istihdam bütünlüklü planlama anlayışının terk edilme-
sidir.
Kalifiye eleman sorununun en yoğun yaşandığı inşaat 
sektöründe üretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülme-
sini sağlayacak teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen 
gibi ara elemanlara ihtiyaç vardır. Siyasi iktidar ise 
üretim süreçlerini yeniden düzenleyerek, teknik ele-
manları hukuki statüye kavuşturmak ve üretim süre-
cindeki önemlerini görünür kılmak yerine, mühendis-
lik mimarlık mesleklerinin çalışma alanlarını teknik 
elemanlara açarak geçici çözümler üretme peşindedir.
Birliğimiz meslek alanlarımızı itibarsızlaştırmaya yö-
nelik bu türden müdahalelerin karşısında durmaya de-
vam edecektir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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şİİR kÖşeSİ

annem
Tutuşur dizelerim yanar yüreğim.
Gözlerimle annemi ararım.
Yüreğimin çarptığı günleri bilirim.
Beşikde belediğin bebeğindim.
Ben seni nasıl unuturum annem.

Titrek kalbinle sarılırdın bana.
Bir tüy gibi dokunurdun kundağa.
Kanatların altında buluşurdun ruhumla.
Ellerim dururdu sıcak avuçlarında.
Ben seni nasıl unuturum annem.

Diyeceğim var canım annem.
Bir yolculuk çıkarsa sana,
Beni de al yanına.
Unuttuğumu sanıp peşinden ağlatma.
Ben seni nasıl unuturum annem.
                           

KÖylÜ GÜzeli

Tülbentli, gazili, fesli.
Gözler ela kor ateşli.
Yaşadığı yer çok zahmetli.
İşte benim köylü güzeli.

Tutar iki satırı, gider ileri.
Yastığı oymalı işlemeli.
Yan bakar , baktığı yanar.
İşte benim köylü güzeli.

Derdi olmaz zahmetten yana,
Bir söğüte yaslanır, bir kavağa.
Ardıçlar arasında salınır gezer.
İşte benim köylü güzeli.

Kıl çadırda yağmura karşı,
Bir tarafta çitil, bir tarafta sini.
Doğayı bilir alim gibi.
İşte benim köylü güzeli.

              

BUlUŞalIm
Seninle buluşalım, sulu toprakta.
Yağmura atalım suçu, buluttan dolayı.

Seninle buluşalım, rüyalarda olsun.
Geceye atalım suçu, uykudan dolayı.

Seninle buluşalım, kucaklaşalım.
Sevdamıza atalım suçu, özlemden dolayı.

Seninle buluşalım;
Ama ; mutlaka buluşalım.
Atmayalım kimseye suçu.

Sevgimize hürmet, ondan dolayı .

                                     

GÜlerdiK ÇoCUKdUK
Saysak tam da yirmi kişiydik.
Candan cana yol yoldaşdık.
Bilseydik bu günleri, o günlerden,
Gülermiydik hiç, bu günleri bilmeden.
Paslı badanalı, yırtık kirli,
Ölü sessizlik olmuş, insanlık hali.
Gündüzün en cıv cıv zamanı,
Güneş güzel parlıyor, bulut ötesi.
Bilseydik bu günleri, o günlerden,
Gülermiydik hiç, geleceği  görmeden

                                             

          YASİN GÖKÇE



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 25

bİzDen bİRİ

asIl mÜHendisliK Hayata 
atIldIKtan sonra BaŞlar

Makina Mühendisi Süleyman Önal Yazar 1977 yılında başladığı meslek hayatında, 2009 yı-
lında emekli oldu. Önal, 32 yıllık mesleki deneyimini anlattı ve gençlere önemli tüyolar verdi.

Kendinizden ve eğitim hayatı-
nızdan söz eder misiniz?

22 Nisan 1952 Sivrihisar 
doğumluyum ilkokul, or-
taokul ve liseyi Endüstri 

Meslek Lisesi’nde Sivrihisar’da 
okudum. Eskişehir’de Dev-
let Mimarlık Mühendislik 
Yüksekokulu’nun ilk mezun-
larındanım. 1974 yılında Ma-
kina Mühendisi olarak me-
zun olduktan sonra Adana’da 

Devlet Demiryolları’nda 6 ay çalıştım daha sonra Edirne 
Keşan’da uzun dönem askerliğimi yaptım. Askerlik bi-
timinden sonra 1977 yılında Ankara’da Makina Kimya 
Endüstrisi’nde 5-6 sene burada çalıştım. Daha sonra eş 
durumundan tayinimi Eskişehir’e TÜLOMSAŞ’a aldır-
dım. 1982’de Eskişehir’e geldikten sonra TÜLOMSAŞ’ta 
sırasıyla atölye şefliği, baş mühendis, şube müdürü daha 
sonra da vagon fabrikası müdürü olarak çalıştım. Vagon 
Fabrikası Müdürlüğü’nden sonra iki sene müşavirlik dö-
nemim oldu. Daha sonra Üretim Planlama Koordinasyo-
nu Daire Başkanı oldum, iki sene de burada görev aldım. 
2009 yılında da emekli oldum.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Makinalara ve parçalara olan yoğun ilgimden dolayı ma-
kina mühendisliğini seçtim. Endüstri meslek lisesinin 
tesviye bölümünü seçmekle ilk hedefimi gerçekleştim. O 
dönemde Eskişehir’de ilk mühendislik okulu açıldı, sına-
va girdim ve mühendislik bölümüne böyle başladım.

Mühendislik dalında çalıştığınız firmalar size neler kattı?

Okul hayatımız boyunca biz teori öğrendik, asıl mühen-
dislik hayata atıldıktan sonra başladı. İş hayatına baş-
larken bir hedef koymak gerekiyor. Akademisyenlik var, 
proje, üretim, imalata yönelik alanlar var, ben akademis-
yenliği hiç düşünmedim daha çok imalat yapmak, pratik 
yapmak, öğrendiklerimizi pratiğe yansıtmak şeklinde 
düşüncem oldu. Çalıştığım yerlerde de tecrübeli insan-
larla çalışmak bana çok fazla şey kattı. Üretimin, imalatın 
arttırılması yönünde neler yapılabilir bu anlamda çok şey 
öğrendik.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz?

Tabiî ki öneririm, fakat bu meslek önce titizlik gerekti-
riyor. Daha sonra araştırmacı olmaları gerekiyor, tekno-
lojiyi iyi takip etmeleri lazım. Bu işi yapabilmeleri için 
yabancı dil öğrenmeleri şart, çünkü mühendislik mes-

leği devamlı gelişen bir meslek, 
sürekli yenileniyor, insanların 
hayatlarını kolaylaştırmak için 
sürekli değişen bir meslek dalı-
dır. bu Gençlerin bu işe zorunlu 
olarak değil de severek ve iste-
yerek girmeleri gerekir, o zaman 
işlerinde daha çok başarı elde 
edeceklerdir.

İş hayatınızda unutamadığınız 
bir anı var mı?

TÜLOMSAŞ’ta atölye şefi olduğum zamanlarda bir kaza 
olmuştu, onu anlatayım; alt kısımlarda çalışan bir işçi ye-
rinin değişmesini istemez başka bir makinada ya da başka 
bir bölümde çalışmak istemez, yeri değiştirildiği zaman 
kendisini sürgün yemiş gibi hisseder, onun için yerinin 
değişmesini istemez. Şimdi benim bölümüme değişik 
yerlerden işçiler geldi, deneyimleri yoktu ancak, onlara 
pres tezgahını anlattık ve usta başına teslim ettik tezgahta 
iki kişi çalışıyorlar,  pres tezgahında malzeme koyarken 
maşa ile koyulması gerekiyor, bunu söyledik özellikle de 
uyarmış olmamıza rağmen parmağını kaptırmıştı ve par-
mağı kopmuştu. Bu olayı hiç unutamam istenmeyen bir 
şey yaşamıştık. 

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü? Sizin için çalışma 
hayatının zorlukları oldu mu?

Çalışma hayatımın zorlukları oldu tabiî ki, eşim öğret-
mendi. 2 çocuğumuz vardı, herkesin hayatında olduğu 
gibi biz de çaşitli zorluklar yaşadık. şu an çocuklarımdan 
birisi üniversitede akademisyen, öğretim üyesi, diğeri de 
iletişim fakültesini bitirdi şu anda yüksek lisansını da bi-
tirdi.

Son sözleriniz

Genç arkadaşlara tekrar seslenmek istiyorum, bir insa-
na diploma mühendis unvanı verir ancak başarmak için 
azimli olmak ve çok çalışmak gerekir, ancak o zaman 
mühendisliğin tadına varabilirler, yani diploma mühen-
dislik yapamaz. Gençlerin yenilikleri, teknolojiyi iyi takip 
etmeleri lazım, şu anda internetten bilgiye kolayca ula-
şabilirler, bu nedenle okuldan sonra hangi yolda yürüye-
ceklerse o alanda kendilerini hazırlasınlar. Mühendisler; 
proje, Ar-Ge ve imalat hizmetleri alanında çalışır. Özel-
likle imalat sürecinde çalışacak mühendislerin tabandaki 
işçinin sesine kulak vermesi gerekir. Örneğin işçi bizim 
mühendis olarak düşünemediğimizi pratik olarak görüp, 
daha kolay bir yolunu bize gösterebilir. Tabana inmek ve 
işçilerle iyi diyalog kurmak lazım. 
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KeŞKeleriniz az, iyiKileriniz ÇoK olsUn 
Makina Mühendisi Özlem Işıkçı, uzun yıllar sürdürdüğü meslek hayatını, mesleğin ken-
disine neler kattığını anlattı ve bu mesleği seçmeyi düşünen gençlere ise öğütler verdi. 

Kendinizden ve eğitim hayatı-
nızdan söz eder misiniz?

12 Kasım 1970’te Eskişehir’in 
Mihalıççık ilçesinde dünya-
ya gözlerimi açtım. Lise son 
sınıfa kadar eğitim hayatım 
orada geçti. Lise son sınıfta 
Eskişehir’e geldim; Atatürk 
Lisesi’nden mezun oldum. 
Anadolu Üniversitesi’nde 
Makina Mühendisliği eğiti-

mimi tamamladım ve iş hayatım yine Eskişehir’de baş-
ladı. Evliyim ve bir oğlum var.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Benden önce teyzemin kızı Makina Mühendisliği’nden 
mezun olmuş ve Kütahya’da bir fabrikada işe girmişti. 
Ailecek kendisini fabrikada ziyaret etmiştik. 

Beni etkileyen neydi; fabrika ortamı mı, herke-
sin ona gösterdiği saygı mı bilmiyorum ama bu 
ziyaretim sonunda ben de Makina Mühendisi olacağım 
dedim. Sevgili ailem bu kararımda beni destekledi. Yal-
nızca rahmetli babam tercihimi Anadolu Üniversitesi 
için yapmamı istedi. Şimdi gençler çok şanslı. Üniver-
site sınavında puanlarını görerek tercih yapıyorlar. Biz 
tercih yapıp sonra da direkt sonucu görüyorduk. Ama 
istediğim oldu ilk tercihim olan Makina Mühendisliği-
ni kazandım.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler size ne-
ler kattı, öğretti?

Okulumdan 1992 yılında mezun oldum. Benim okulu 
bitirdiğim bu yıllarda mühendislik mesleği çok kıy-
metli idi. Ancak Makina Mühendisi bir bayan olarak iş 
bulmak kolay değildi. Yaptığım iş görüşmeleri olumlu 
geçmesine rağmen keşke erkek olsaydın diyenler bile 

oldu. Staj yaptığım bir fabrikada 
Üretim Müdürü imalat alanına 
girmemi istemiyordu. Ben şim-
di Kars’ta, Erzincan’da şehirden 
uzak şantiyelerde göreve gitti-
ğimde orada çalışan hemcins-
lerimi görüyorum ve çok mutlu 
oluyorum. Bu konuda çok yol 
kat ettik nerelerden nerelere 
geldik. 
1993 yılında otomotiv yan sana-
yisi olan Arıkan Kriko’da iş ha-
yatıma Ölçme Laboratuvarı’nda 
başladım. 4 yıl sonra Kalite 
Güvence Müdürü oldum. Firmada 18 yıl çalıştım. Üni-
versiteden mezun olduğunuzda elinizde bir anahtar 
oluyor, o anahtarla nereleri açacaksınız bu tamamen 
sizin elinizde. Makina Mühendisi’nin çalışma yelpaze-
si çok geniş. Ben yola kaliteci olarak başladım ve öyle 

de devam ettim. İş hayatı benim 2. öğre-

nim yerim oldu. İş hayatında doğru plan-
lama yapmanın ve bu planlamaya uyma 

yolunda ekip olarak çalışabilmenin önemini anladım. 
Tedarikçi, müşteri, firma içi çalışmalar derken sabret-
meyi de öğretiyor iş hayatı insana. Ve aynı anda bir sürü 
konuyu takip etmeyi, problemleri çözmeyi de öğreni-
yorsunuz. Farklı müşterilerden aynı anda geri dönüş-
ler olunca ben önce buna cevap vereyim diğeri sıraya 
girsin deme şansınız olmadığından bütün faaliyetleri 
paralel yürütüyorsunuz.

2012 yılında Almanya merkezli TÜV NORD’da exter-
nal tetkikçi olarak çalışmaya başladım. ISO 9001 kali-
te yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, 
OHSAS 18001 & ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yö-
netim sistemi, ISO 10002 müşteri memnuniyeti dene-
timlerine katılıyorum. Umarım Almanya’dan atamam 
gelince ISO 50001 enerji yönetim sistemi denetçisi 
olarak da çalışmaya başlayacağım. Denetçi olarak farklı 
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fabrikaları farklı sektörleri görmek benim bakış açımı 
çok geliştirdi. Şimdi metal, plastik, kimya, döküm vb. 
pek çok farklı sektörlerde tecrübe kazanıyorum. Ba-
zen bir dağın tepesinde rüzgar santraline gidiyorum, 
bazen de yerin altında kömür madenine iniyorum. Pa-
zartesi sendromumun hiç olmadığı çok keyif aldığım 
bir çalışma temposunun içindeyim şu an.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Oğlumuz bu yıl üniversite sınavına girecek. Eğer Hazi-
ran ayına kadar fikrini değiştirmezse o da inşallah mü-
hendis olacak. Hangi branşı seçeceği konusunda farklı 
düşünceleri var. Hangi üniversite olduğunuz kadar 
hangi mühendislik dalını 
seçeceğiniz de çok önemli. 
Kişinin kendi kişisel özel-
liklerine uyan dalı seçmesi 
gerekli. Çevremde üni-
versite son sınıfa gelip bu 
meslek bana göre değilmiş 
deyip yeniden üniversite sı-
navına girip süreci sıfırdan 
başlatan kişiler görüyorum. 
Zararın neresinden dönül-
se kardır elbet, ama doğru 
seçimi yapabilmek de bir 
başarı. Şimdi rakipler çok 
güçlü. Bizim zamanımız-
da İngilizce bilmek yeterli 
idi, artık normal kabul ediliyor. Başka hangi dili bi-
liyorsun bu önemli. Makina Mühendisiyim demek 
yetmiyor, hangi yan dalı okudun, kendine başka neler 
kattın önemli. Öğrenci değişim programları ile farklı 
ülkelerde hayatı deneyimlesinler. Mühendislik elbet-
te teknik olmayı gerektiriyor. Ancak işe başladığınız 
anda mesleki bilgi kadar insan ilişkilerinizdeki sosyal 
becerileriniz de son derece önem kazanıyor. O yüzden 
üniversite hayatından başlayarak sosyal becerilerinizi 
geliştirecek faaliyetlere de mutlaka katılın. 

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı? 

Şimdi geriye baktığımda o kadar çok anı var ki. Ben işe 
başladığımda 3 adet krikonun Tofaş’tan onay raporu 
haricinde başka hiçbir dokümantasyon sistemi yoktu. 

Biz bu süreçte kalite yönetim sistemini kurduk. Eski-
den fabrika girişlerinde yazılar olurdu “söz uçar yazı 
kalır” diye. Yapılan işlerin kayıt edilmesi gerekiyordu. 
Ancak yıllardır böyle bir şeye alışkın olmayan kişiler 
için bu büyük olaydı. Ürün aldığımız tedarikçilerimiz 
içinde eskiden ne gönderseler kabul edilirken, şimdi 
kalite planlarına göre malzemeler kontrol edilip uy-
gun olmayanlar iade ediliyordu.  İşe başladıktan 3 yıl 
sonra evlendim. Nikah davetiyemi fabrikadan bir ar-
kadaş tedarikçilerimizdeki sorumlu kişilere götürdü. 
Dönüşte bana dedi ki “Özlem Hanım davetiyeyi kime 
verdiysem hepsi büyük bir umutla evlendikten son-
ra işi bırakacak mı” diye sordular bana. Evlenince işi 
bırakınca tazminatı alabiliyordunuz herkesin umudu 
buradaydı. Ama bekledikleri olmadı, daha uzun yıllar 
birlikte çalıştık. 

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma 
hayatının zorlukları oldu mu?

Özellikle oğlum doğduktan sonra ona istediğim kadar 
zamanı maalesef ayıramadım. Doğum sonrası hemen 
işe dönüş oldu. Bu süreçte annem, kız kardeşim ve 
eşim her zaman bana destek oldular. Benim eşim de 
Makina Mühendisi. O yüzden yoğun çalışma tempo-
sunda birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Çok şanslı-

yım ki kendisi aldığım karar-
larda bana her zaman destek ve 
yoldaş olmuştur. Hangi meslek 
olursa olsun hepsinin içinde 
mutlaka stres var. Önemli olan 
bu stresi nasıl yönettiğiniz. İş 
hayatınızdaki stres evinizdeki 
mutlulukla dengeleniyor. Ha-
yata her zaman pozitif bakmaya 
çalışırım. Çevremdeki arkadaş-
larım her zaman enerji aldığım, 
sohbetlerimizde kahkahaların 
eksik olmadığı kişilerdir. 100 
yaşına kadar da yaşasanız bir 
sonu var, hayat aslında çok kısa. 
O yüzden anı iyi yaşamak gere-
kiyor. Geride iyi ve anlamlı izler 

bırakmak gerekiyor. Şu anda genellikle şehir dışı dene-
timler olduğu için zamanımın bir kısmı yollarda geçi-
yor. Ancak sevdiğim bir mesleği yaptığım için bu bana 
hiç zorluk gibi gelmiyor. Sonuçta farklı şehirler, farklı 
insanlar, farklı sektörler daima bir hareket var.

Son sözleriniz…

Para kazanmak elbette önemli, ama asıl önemli olan 
sizi mutlu eden işi yapmanız. O yüzden hayatınızın 
sonuna kadar ne yaparsam mutlu olurum diyerek ter-
cihlerinizi yapın. İşe giderken adımlar geri değil ileri 
gitsin her zaman. Kendinize güvenin, çalışma arkadaş-
larınıza saygı gösterin. Ve sevdiklerinize, kendinize bu 
yüksek tempoda zaman ayırın. Geri baktığınızda keş-
keleriniz az, iyikileriniz çok olsun….
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Bizim Köşe

»  Üyemiz Nuriye GÖKÇELİ’nin eşi 29.12.2018 tarihinde,
» Üyemiz Ali ORKUN’un annesi 13.01.2019 tarihinde,
» Kütahya İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Zeynel AKKOÇ’un annesi 15.01.2019 tarihinde,
» Üyemiz Murat GÖKÇÜ’nün babası 21.01.2019 tarihinde,
» Üyemiz M.Hayri DÜZARATOĞLU 21.01.2019 tarihinde,
» Üyemiz Mehmet Emin ESER 24.01.2019 tarihinde,
» Üyemiz Ali ÖZTÜRK’ün annesi 29.01.2019 tarihinde,
» Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Eski Başkanı Cevat ARSLAN’ın annesi 21.02.2019 tarihinde,
» Üyemiz Ramazan KÖSE’nin babası 25.02.2019 tarihinde,
 vefat etmişlerdir.
Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

veFat

HASTALIK » Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Nezihe HANECİOĞLU’na geçirdiği 
rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

» Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Nezih TOK, Özlem IŞIK ile 26.01.2019 tarihinde

  evlendi. Çiftimize mutluluklar dileriz…

EVLİLİK

MAKINA 28

» Üyemiz Ayla GÜVEN’in 13.01.2019 tarihinde bir kız bebeği oldu. 
İpek’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.DOĞUM

» Üyemiz A.Murat ÇAMKORU, Eti Gıda San.Tic.A.Ş.Satınalma Grup Müdürü görevine 
atanmıştır.

Yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.

ATAMA
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