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MAKINA 2

SUnUm

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Ülkelerin gelişiminde etkili olan şartların en 
önemlileri demokrasi, hukuk ve bilimdir. 
Maalesef ülkemiz bu üç şarttan da hızla geri-

ye doğru gitmektedir. Bu da ülkemizi hem ekonomik 
olarak, hem sosyal hayat olarak geriye götürmekte-
dir. Meslektaşlarımız ekonomik krizle beraber işsiz 
kalmaktadır. Çalışanlar ise hak ettikleri ücretlerin 
altında çalışmak zorunda kalmaktadır. Maalesef 
iktidar ülkenin bu acil problemlerini çözmek yerine 
enerjisini İstanbul yerel seçimlerine harcamaktadır. 
Kaybettiğini bildiği İstanbul seçimlerini hukuksuz 
şekilde iptal ettirerek bir kez daha ülkemizin de-
mokrasisine büyük zarar vermiştir. Kendilerinin 
bile inanmadığı nedenlerle seçimi iptal ettirerek 
ben seçilirsem halk iradesi ama muhalefet seçilirse 
sandık darbesi gibi söylemlerle, ülkemizi hiç hak et-
mediği geri kalmış ülkeler sınıfına sokmuşlardır.

Ülkemizin gelişimi için acilen tekrar Avrupa stan-
dartlarında demokrasiye ve hukuka dönülmelidir. 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi ileri me-
deniyetlere ancak böyle yetişerek geçebiliriz. Ül-
kenin problemlerini korkusuzca tartışan, çözüm-
ler üreten, elini taşın altına koyan nesillerle büyük 
problemlerimizi çözebiliriz. Ülkenin az para kay-
naklarını beton yerine ülkenin sanayisinin ve tarı-
mının gelişimine harcayarak kendi imkânlarımızla 
yani TMMOB’ un dediği gibi tam bağımsız Türkiye 
kararlığı ile, bu büyük krizden kurtulabiliriz. Yeter 
ki birbirimizi ötekileştirmeden her fikre açık olarak 
hep beraber çalışalım.
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MAKINA 4

eĞitimler

MESLEK İçİ EĞİTİMLERİMİZ
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 

YERİ
KATILIMCI 

SAYISI

Periyodik Kontrol 
Muayene Personeli Temel 

Eğitimi 
İlker ÖZCAN 

(Makina Mühendisi)
04-05 Mart    

2019
MMO 

Eskişehir 
Şube 

23

Adli Trafik Kazaları 
Bilirkişilik Kursu 

Şerif ÖZSAKARYA 
(Makina Mühendisi) 11-14 Mart 2019

MMO 
Eskişehir 

Şube
10

Periyodik Kontrol 
Muayene Personeli Temel 

Eğitimi 
İlker ÖZCAN 

(Makina Mühendisi)
27-28 Mart    

2019
MMO 

Eskişehir 
Şube 

11

Temel Bilirkişilik Kursu
Barış GÜNAYDIN 

(Teorik )                    
Ferhat GÜL (Pratik)

25-28 Nisan     
2019

MMO 
Eskişehir 

Şube 

16

MESLEKİ yETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV 
TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 

SAYISI

Köprülü  Vinç Operatörü 
Abdullah Özcan 

BAYRAKCI 
(Makina Mühendisi)

14-15-16 
Mart 2019

Marmara Kağıt Ve 
Ambalaj San. Tic. 

A.Ş.
19

Periyodik Kontrol Muayene Pesoneli 
Kursu Eskişehir / 04-05 Mart 2019

Temel Bilirkişilik  Kursu 
Eskişehir / 25-28 Nisan 2019

Köprülü Vinç 
Operatörü 
Kursu  
Eskişehir 
14 -16  Mart 
2019
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MAKINA 5

eĞitimler
TEKNİK PERSONEL yETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu 

Enis Emrah 
ERTAN 
(Makina 

Mühendisi)

01-02  Mart 
2019

Kütahya İl 
Temsilciliği 19

Güvenli Forklift Kullanma 
Eğitimi  

Erhan İNAN  
(Makina 

Mühendisi)
11 Mart 2019

Mey Alkollü 
İçkiler Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.

5

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu 

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

14-15 Mart 2019 Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 20

Genel Tavan Vinci 
Kullanma Eğitimi 

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

22 Mart 2019
Afyonkarahisar 

Devlet 
Demiryolları 

7

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu 

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

25-26 Nisan 
2019

Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 14

Elektrokar Eğitimi 
Erhan İNAN  

(Makina 
Mühendisi)

29-30 Nisan  
2019 TÜLOMSAŞ 37

Güvenli Forklift Kullanma 
Eğitimi Mey Alkollü İçki Sanayi 
Tic. A. Ş.  11  Mart 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve 
Boşaltım Personel Kursu Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 14-15 Mart 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve 
Boşaltım Personel Kursu Kütahya 
İl Temsilciliği 01-02 Mart 2019

Elektrokar Eğitimi 
29-30 Nisan 2019 
TÜLOMSAŞ
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MAKINA 8

ŞUBe’Den HaBerler

TEPEBAŞI VE ODUNPAZARI İLçELERİNDE 
BİNA yÖNETİcİLERİNE yÖNELİK 

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU” 
KONULU SEMİNER DüZENLENDİ

Şubemizin Çevre ve Enerji Komisyonu, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bina yö-
neticilerine yönelik “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” konulu semineri 2 Mart 2019 
tarihinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da düzenledi.

Seminerin açılışın konuşmasını 
yapan Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Atila Tomsuk, “Apartmanlarınızda, 
evlerinizde  kullanacağınız enerjinin 
verimliliği ve tasarrufu, hem kendi 
maddi gücünüz, hem ülkemiz için 

çok önemli. Enerji komisyonumuzun hazırladığı bir et-
kinlik var. Biz yıllardır bütün okullarda ilkokul ve ortao-
kullarda 6 yıldır yapıyoruz. Genç arkadaşlarımıza eğitim 
veriyoruz. Sizlerin de bu bilgilerinizi tazelemek için bri-
fing verecekler. Brifing  sonrası aklınıza takılacak sorula-
rı yöneltebilirsiniz. İsterseniz daha sonra odamıza gelip 
bilgi alabilirsiniz” dedi. Evlerinizde enerji  tasarrufu nasıl 
yaparsınız,  apartmanlarında neler yapılması lazım gibi 
konuları bir sunumla anlatan Makina Yüksek Mühendisi 
ve Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Enerji ve Çevre 
Komisyonu’nda görevli olan Aysun Alper, enerji tasarru-
funun gereksiz enerji harcayan cihazların kapatılması  ile 
sağlanacağını söyledi. Alper, "Enerjide tasarruf, parada 
tasarruf, gelecekte güvencedir. Enerji verimliliği; bina-
larda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin endüstriyel 
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşümü-
ne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır" dedi. 
Enerjinin  iş yapabilme yeteneği olduğunu kaydeden 
Makina Yüksek Mühendisi Aysun Alper şunları söyledi: 
“Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolma-
dığıdır. Olsa olsa başka bir enerji türüne dönüşür.   
Enerji verimliliği ile enerji tasarrufu kavramları 
arasındaki fark nedir?
İki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlat-
mayı sağlayan, daha az enerji tüketen teknolojik lambala-

rın kullanılması verimliliktir. Kullanacağımız ev aletleri-
ni satın alırken sadece fiyat olarak değil, enerji tasarrufu 
açısından da karşılaştıralım.
Cihazın 10–15 yıllık kullanım ömrü boyunca sağlayacağı 
enerji tasarrufu ödediğiniz parayı bize geri kazandırır.
Cihaz alırken “A” ve “A ++” işaretli olanlarının en verimli 
olanlar olduğunu hatırlayalım.
“A” sınıfı olan bir buzdolabı, ‘’D’’ sınıfı olan bir buzdolabı-
na oranla %45 daha az enerji harcar.
Kullanmadığımız zamanlarda DVD oynatıcı, radyo, tele-
vizyon gibi elektrikli cihazlarımızı düğmesinden kapata-
lım veya fişini çekerek kapatalım.
Uzaktan kumandadan kapatılan cihazın harcadığı elekt-
rik cihaz çalışırken ki harcadığı elektrik ile hemen hemen 
aynıdır.
Cihazların fazla ısınmasından yangın riskini de önlemiş 
oluruz.
Buzdolabınızı fırın radyatör gibi ısı üreten gereçlerden 
uzağa yerleştirin,  direkt güneşe maruz kalmasın.
Buzdolabınızda aşırı buzlanma gözlemlediğinizde buzla-
rın çözülmesini sağlayın. Aşırı buzlanma enerji tüketimi-
ni artırır.
 Bulaşık ve çamaşır makinasını kapasiteyi aşmayacak şe-
kilde tam dolulukta çalıştıralım böylelikle daha az enerji 
harcamış oluruz.
Tabaklarınızın bulaşık makinasına konulmadan önce pe-
çete yardımı ile sıyrılmasının daha az elektrik, su ve de-
terjan kullanımına neden olacağını unutmayınız!
 Giyeceklerinizin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha 
az vakit geçirmenize, dolayısı ile daha az enerji tüketme-
nize neden olacaktır
Fırınınızda yiyecek pişirirken fırın kapağını gereğinden 
fazla açmayınız
Isınmak için, elektrikli ısıtıcıları ve klimaları mümkün 
olduğunca az kullanalım.
Isıtıcı ve klimalar çalışırken bulunduğumuz mekanın ka-
pılarını kapalı tutalım.
Her zamanki gibi bu cihazlarda da “A” sınıfı olanları ter-
cih edelim.
Banyo yaparken, diş fırçalarken su tüketiminde bilinçli 
davranırsak hem sudan hem de suyu ısıtmak için harca-
yacağınız yakıttan tasarruf ederiz.
Duş almak için sıcak su gelene kadar boşa akan soğuk 
suyu kovada toplayarak temizlik işlerinde kullanabiliriz.”
Etkinliğin sonunda yöneticilerin soruları cevaplandı.



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 9

ŞUBe’Den HaBerler

MEKANİK TESİSAT SEMİNERİ GERçEKLEŞTRİLDİ
Mekanik Tesisatta Teklif Hazırlama, Maliyet Analizleri, Finansal Uyarıcılar ve Çözüm 
Önerileri konulu seminer, şubemiz tarafından 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

MMO seminer salonunda düzenlenen etkin-
likte Zafer Özkeleş, mekanik tesisatta teklif 
hazırlama konusunda İlhan İçöz ise maliyet 

analizleri, finansal uyarıcılar ve çözüm öne-
rileri konularında bilgilendirdi. Mekanik 
tesisat sektörünün problemlerinin imalat 
öncesi, imalat sırasındaki ve imalat bittikten 
sonra yaşanan sorunlar olarak 3 ayrı grupta 
değerlendirildiğini belirten Özkeleş, "Teklif 
hazırlama ve maliyet analizlerimizi yapar-
ken bir takım tanımların üzerinden gitme-

miz lazım. Tanımlar konusunda uzlaşma sağlamamız 
lazım. Üretim maliyetinin hangi seviyelerde olduğunu 
anlamamız lazım" diye konuştu.

HAVAcILIK MALZEMELERİ KONULU 
SEMİNER GERçEKLEŞTİRİLDİ 

Şubemiz Eğitim Salonu’nda 09.03.2019 
tarihinde TEI TUSAŞ Özel Proses Mü-
dürü Selçuk Kılıçarslan’ın  konuşmacı 

olduğu  'Havacılık Malzemeleri' konulu  
seminer gerçekleştirildi. 

Üye ve öğrenci üyelerimizin büyük ilgi gös-
terdiği seminerde; Kılıçarslan, Havacılık 
malzemelerinde; Teknolojik Karakteris-

tikler, Gerilim Dayanımı, Mekanik karakteristik-
ler konuları hakkında bilgi verdi. Etkinlik  daha 
sonra soru-cevap şeklinde devam etti.

DEPREM BİLİNçLENDİRMESİ 
VE yANGINDAN KORUNMA 
SEMİNERİ GERçEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin hafta sonu seminer-
leri devam ediyor. Şubemiz Eği-
tim Salonu’nda 23 Mart 2019 
tarihinde “Deprem Bilinçlen-
dirmesi ve Yangından Korunma 
Semineri” AKUT’un gönüllüleri 
tarafından yapıldı. 

Ahmet Arıcı, İsmail Külgömen, Özge Sav ve Ka-
der Erez tarafından yapılan sunumda; deprem 
tanımı, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anı 

hareket tarzlarımız ve sonrasında yapmamız gereken 
öneriler anlatıldı. Deprem anında kapalı alanlarda 
güvenli noktalarda “Yat-Korun-Tutun” yapılması ge-
rektiğini vurgulayan Ahmet Arıcı, “Kesinlikle koşma-
malı, ayakta durmamalıyız. Dış alanlarda ise yüksek 
binalardan uzakta, elektrik direklerinden, ağaçlardan 
uzak noktalarda çökmeliyiz” dedi. Deprem öncesi ön-
lemleri de anlatan Arıcı, “Yapısal olmayan eşyaların 
sabitlenmesi, toplanma noktalarının belirlenmesi, acil 
durum eylem planlarınızın hazırlanması, acil durum 
çantasının hazırlanması gerekir” diye konuştu. Daha 
sonra AKUT gönüllüsü Emre Çam tarafından Yangın-
dan Korunmak için neler yapılması gerektiği konusun-
da bilgi verildi. 
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ŞUBe’Den HaBerler

KÖPüKLü SÖNDüRME SİSTEMLERİ 
SEMİNERİ GERçEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin 
ortaklaşa düzenlediği  “Köpüklü Söndürme Sistemleri” semineri 10 Nisan 

2019 tarihinde şubemiz eğitim salonunda gerçekleştirildi. 

Oturum başkanlığını Gizem Bezek Baytar’ın 
yaptığı seminere konuşmacı olarak Yusuf 
Arslan katıldı. Arslan; “Köpüklü Söndür-

me Uygulamaları, Yanıcılar ve Köpük Konstre-
leri, Onaylar, Uyumlu Malzemeler, Oranlama 
Yöntemleri, Boşaltma Cihazları” konularında bil-
gi verdi. Etkinliğin sonunda üyelerimizden gelen 
sorular cevaplandı. 

BİNA TESİSATLARINDA SIK yAPILAN 
HATALAR SEMİNERİ GERçEKLEŞTİRİLDİ

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından ve Mekanik 
Tesisat Müteahhitleri Derneği iş birliği ile 30.03.2019 tarihinde düzenlenen 

seminerde “Bina Tesisatlarında Sık Yapılan Hatalar” ele alındı. 

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube-
miz Eğitim Salonu’nda yapılan seminerde; 
Dinamik Proje Ortağı Zühtü Ferah Tasarım-

da sık yapılan hatalar, Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği Başkanı İrfan Çelimli Uygulamada sık yapı-
lan hatalar, Sabancı Center Teknik Danışman Eser 
Çizer İşletmede sık yapılan hataları anlattı. Semine-
rin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ 
SEMİNERİ GERçEKLEŞTİRİLDİ
13 Nisan 2019 tarihinde Şubemiz Eğitim Salonu’nda Makina Mühendisi 
Yunus Emre Gök tarafından “Plakalı Isı Eşanjörleri” semineri verildi. 

Isı transfer ilkelerini bir sunumla anlatan Gök, ısı-
nın her zaman sıcak taraftan soğuk tarafa doğru 
hareket ettiğini belirterek ”Sıcaklığı dengelemeye 

çalışır. Sıcaklık farklı olmalıdır. Sıcaklık farkı ısı trans-
feri için zorlayan bir etkendir. Sıcak taraftan alınan ve 
soğuk tarafa iletilen ısı her zamana birbirine eşittir.  
(Ortamdan kazanılan veya verilen ısı hariç.)” dedi.
Radyasyon, Kondüksiyon, Konveksiyon olmak üzere 
Isı transferi üç yolla ayrı ayrı geçekleşebileceği gibi 
aynı anda da gerçekleşebilir. Esanjör; farklı akışkan-

ların eşanjör, plakalarının ters yüzeylerinden geçerek 
birbirlerine karışmadan plakalar sayesinde ısı transfe-
ri yaptırma özelliği taşıyan makinalardır. Isı değiştiri-
cidir. Plakalar sayesinde ısıyı değiştiren makinelerdir. 
Farklı uygulamalarda plakalar sayesinde ısıtma soğut-
ma yapan cihazlardır. 

Süt ürünlerinin pastörizasyonunun yapılması sıra-
sında ısıtma ve soğutma için kullanılan makinelerdir. 
Sıcak yağı soğutup kullanım suyunu yağ sayesinde ısıt-
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maya yarayan tesisat malzemesi Gemiler için harika 
bir ısınma kaynağı olan ekipmanlardır. Farklı akışkan-
ların birbirlerine karışmadan plakalar yüzeyinde ısı 
transferlerini yapmasını sağlayan cihazlardır. 

Merkezi sistemlerde veya kombilerin içerisinde kulla-
nılan cihazlardır. Hvac uygulamalarında akümülasyon 
tankları ile birlikte kullanılan ısıtma soğutma ekip-
manlarıdır. Basınca dayanıklılık esas alınarak seçilen 

borulu, lehimli, plakalı olarak adlandı-
rılan makinelerdir. Farklı sıcaklıktaki 
akışkanların aralarında sıcaklık alışve-
rişi yaptırmasını sağlayan makinelerdir. 
Isı geri kazanım için kullanılan cihazlar-
dır. Sistem tortu, pislik ve aşırı basınçtan 
koruyan makinelerdir. Sıcaklık değerleri 
farklı akışkanların sıcaklıklarını de-
ğiştirmeye yarayan cihazlardır. Sıvının 
eşanjör gövdesi ile temasını engelleyen 
ilk plaka ve akışkanların arka gövde ile 
temas etmesini engelleyen tamamen ka-
palı son plakadan oluşan makinelerdir. 
Agresif gaz ve sıvı uygulamalarında yük-
sek basınca dayanaklı tesisat ekipmanı-

dır. Pres makinelerinde hidrolik devrelerin soğutul-
ması için kullanılan araçlardır. Enerji santrallerinde 
üretilen buhar, kızgın su ve sıcak su gibi akışkanların 
ısısının kullanılması amacıyla diğer çevre bölgelerdeki 
kullanım sularının ısıtılmasında kullanılan cihazlardır. 
Jeotermal suyun ısısını kullanma suyunu ısıtmak için 
kullanılabilen makinalardır.”  
Seminer sonunda Gök, katılımcıların sorularını da ya-
nıtladı. 

“ÖZEL SEKTÖR DEDİĞİN” KONULU 
SEMİNER GERçEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz Eğitim Salonu’nda 27 Nisan 2019 tarihinde Meslek Sohbetlerinin ilkinde 
Makina Mühendisi Mahir Eldem, “Özel Sektör Dediğin” konusunu ele aldı

Seminere, öğrenciler kadar emekli olmuş mü-
hendisler de katıldı. Makina Mühendisi Mahir 
Eldem, mezun olan veya mezun olacak öğren-

cilere özellikle özel sektörde göreve başladıklarında 
karşılaşacakları problemler, mezun olmadan hangi 
derslere ağırlık verecekleri, “kişisel gelişim anlamın-
da nasıl donanımlı hale gelebilecekleri” konusunu 
43 yıllık meslek hayatından örnekler vererek anlattı.
43 yıl içinde mühendis arkadaşları işe almak için 
mülakat yaptıklarını belirten Eldem, “Gördüğüm 
resme baktığımda gençlerin nelere ağırlık vermeleri, 
nasıl mutlu olmaları gerektiğini anlatmaya çalışa-
cağız. Gençlere öğütlerimiz, dersler olarak makina 
mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımız özellikle 
makina elemanları, hidrolik pnömatik, ısıtma hava-
landırma, termodinamik gibi gerçekten işe hayata 
atıldıklarında kendilerine bir alt yapı yapmaları gere-
kiyor” dedi.
Okulda okudukları kitapların çok azını iş hayatında 
kullandıklarını belirten Eldem şunları anlatı:
“Tam eksiklik şu, mühendisliğin birçok dalında fakül-
temiz var. Fakültelerde mezun olan insanların ortak 
eksikliği insan mühendisliği. İnsanlarla çalışacaklar, 
insanlar için üretecekler. İnsanları iyice tanımadığın 
zamanda mühendis arkadaşımız mesleğinde başarılı 

olması için önünde ciddi engeller olacak. Bunlar okul-
da öğrenecek şey değil. Bu tecrübe ile kazanılması ge-
reken şey. İnsanı tanımak kendini tanımaktan geçiyor. 
Önce kendimizi tanıyacağız, sonra insanları tanıyaca-
ğız.
Öğrenme konusunda kendilerini frenlemeli.  İş haya-
tımda öğrendiklerimi çok ciddi miktarını mavi yakalı 
dediğimiz işçi arkadaşlarımızdan öğrendim. Öğrenme 
yolunu açık tutabilmek için insanlarla karşılıklı saygı 
ve sevgili olmalı. Bizim temel felsefemiz bu.”
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8 MART KADINLAR GüNü 
DAyANIŞMA GEcESİ KUTLANDI 
TMMOB İKK Kadın Komisyonu tarafından organize edilen "Kadınlar 

Günü Dayanışma Gecesi 8 Mart'ta GAGA Restaurant'ta kutlandı.

Bu yıl yemeğe, Makina, Ziraat, Maden, Kimya, 
Jeoloji, Elektrik, Harita ve Kadastro ve İnşaat 
Mühendisleri odaları ile Mimarlar odasından 

toplam 286 kadın katıldı. 

TMMOB İKK Kadın Komisyonu Başkanı Aydan 
BARUT’un konuşmasıyla başlayan gecede, beraberce 
yenilen yemekten sonra canlı müzik eşliğinde eğleni-
lerek hoşça vakit geçirildi.

WIN EURASIA 2019 FUARI’NA KATILDIK
15-18 Mart 2018 Tarihleri arasında, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen Win Eurasia 2019 Fuarı’na 16 Mart 2019 tarihinde teknik 

gezi düzenlendi.

Saç İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Tekno-
lojileri, Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri, 
Uluslararası Entegre Otomasyon ve Hareketli 

Sürücü Sistemleri, Uluslararası Birleştirme, Kaynak 
ve Kesme Teknolojileri, Uluslararası Enerji, Elektrik 
ve Elektronik Teknolojileri, Uluslararası Taşıma, De-

polama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik konularında 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yer aldığı fuara 
38 üyemiz katıldı. 6 ticari fuarın bir araya geldiği Win 
Eurasia kapsamında, üyelerimiz 360 derece imalat sa-
nayii hakkında bigi sahibi oldular.
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yA/EM DOKTORA ÖĞRENcİLERİ 
KOLOKyUMU’NA KATILDIK 

Endüstri Mühendisliği (EM) ve Yöneylem Araştırması (YA) alanındaki çalışmaların 
başarısını ve etkinliğini artırılması, üniversitedeki doktora programlarının iyileşti-
rilmesine katkı sağlanması ve doktora öğrencilerinin sayısının arttırılması amacıyla 
11 -12 Nisan 2019 tarihlerinde YA/EM Doktora Kolokyumu Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirildi. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Suat Mirza 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinli-
ğin öğleden sonraki “Sanayi Problemleri ve Çö-

zümü, Üniversite -Sanayi İlişkileri, Çalışma Alanları 
konulu panele Şube Yönetim Kurulu başkanımız Atila 
Tomsuk katıldı. Atila Tomsuk konuşmasında özetle;  
”Sanayi -Üniversite iş birliğinden önce mezun olan bir 
arkadaşımızdan sanayici ne bekler veya ne ister onu işe 
aldığı zaman neyi bilmesini ister. Çok basit şeyler ister; 
temel dersleri bilmesini ister. Nedir bu matematik, fi-
zik, kimya mühendislik fakültesinden mezun olan her 
arkadaşın bilmesi gereken konular. Öğrenci arkadaşla-
rın ikinci bilmesi gereken İngilizce bazı arkadaşların 
CV’lerinde az İngilizce yazıyor. 

Mühendislik fakültesinden mezun olmuş bir 
arkadaşın az İngilizce yazamaz. Bu dönem 
böyle bir dönem değil ve belki 2’nci dil, 3’üncü 

dil muhakkak olması lazım. Üçüncü eksiklik bilgisayar 
programları; Cad programları, bizim zamanımızda ba-
sic programları vardı ama şimdi cad programları var. 
Sanayici aldığı arkadaştan fayda görmek ister, şirketi-
nin geliştirmesini ister, altındaki personeli iyi idare et-
mesini ister, bunun için mutlaka bu üç kuralın bilinme-
si gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bir takım 
üniversiteler bunu sağlıyor ama bir takım üniversiteler 
bunu sağlamıyor. O zaman iş Yükseköğrenim kurumu-
na düşüyor. Bunu sağlamayan fakültelerin kapatılması 
lazım” dedi. 

DORUK EV GEREçLERİ SAN. VE TİcARET 
LTD. ŞTİ.’NE TEKNİK GEZİ DüZENLENDİ

19 Nisan 2019 tarihinde Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi 
Makina ve Endüstri Mühen-

disliği Bölümü’nde öğrenim gören 
öğrenci üyelerimizin katılımıyla 
Doruk Ev Gereçleri San. ve Ticaret 
Ltd. Şti.’ne teknik gezi düzenlen-
di. Öğrenci üyelerimize fabrikanın 
üretim hatları ve yeni kurulan oto-
masyon hatları gezdirilerek bilgi ve-
rildi. Teknik gezi sonrasında öğren-
ci üyelerimizin soruları cevaplandı.
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ŞUBE DANIŞMA KURULU üçüNcü
TOPLANTISI GERçEKLEŞTİRİLDİ

Şube Danışma Kurulu 3. Toplantısı 25 Nisan 2019 tarihinde Ergin Orbay Sahnesi’nde yapıldı.

Yaklaşık 50 üyemizin katıldığı Danışma Kurulu 
Toplantımız MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat’ın şubenin 

çalışmalarını içeren bir sunumla başladı. Daha sonra 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk bir ko-
nuşma yaptı. Şube yönetim kurulunun yaptığı çalışma-
lardan bilgiler veren Tomsuk, her hafta eğitim ve se-
minerler yaptıklarını, bunlara katılan üyeler ve firma 
temsilcilerinin memnun olduklarını dile getirdiklerini 
söyledi. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaları gezdiklerini, 
burada görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Tomsuk, 
en büyük sıkıntılarından birisinin OSB’nin demiryolu 
aracılığı ile bir limana bağlanmaması olduğunu ifade 
etti. 
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı da kınayan Tomsuk, 
“Hiçbir siyasetçiye saldırı yapılamaz. Görüldü ki, ay-
rıştırmanın hiçbir kişiye yararı olmadı. 31 Mart 
seçimlerinde ayrımcılık yapanlar  büyükşehir-
lerde seçimleri kaybettiler. Herkes birleşirse, 
doğru mesajlar verildiğinde neler yapılacağını 
bir kez gördük” dedi.
Eskişehir’de güzel bir şehirde yaşamanın avan-
tajlarını yaşadıklarını belirten Makina Mühen-
disleri Odası Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ati-
la Tomsuk şunları söyledi: “Ülke genelinde bir 
kriz var. Özellikle inşaat sektörü bitme sürecin-
de. Bankalar  bu sektördekilere kredi vermiyor. 
Krizin ne zaman atlatılacağı konusunda kimse-
nin fikri yok. İşsizlik giderek artıyor. Krizden 
biran önce kurtulmamız gerekiyor. Ancak ikti-
dar halkı düşünmeden icraatlarını sürdürüyor. 1 
Mayıs kutlamalarına oda olarak katılacağız, bu 
şenliğe herkesin katılmasını isteriz.

TERMİK SANTRALE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Alpu Termik Santrali ile ilgili hukuksal mücadelemiz 
sürüyor. İktidar  seçimden sonra bu çalışmalardan vaz-
geçmeyeceklerini gösterdi. Bizler hukuksal mücadele-
mizi sürdüreceğiz, Hukukçu arkadaşlarımız çok yoğun 
bir şekilde çalışıyorlar. Alpu Ovası ayakta kalmalı. Bu 
mücadeleyi kazanacağız, gelecekte çocuklarımız bize 
teşekkür edeceklerdir. 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde X. 
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulta-
yı yapacağız. Bu kurultay hem Eskişehir hem ülkemiz 
için önemli. Bizler de bu konuda katkıda bulunmak 
istiyoruz.” Danışma Kurulu’na Eskişehir, Kütahya, 
Tavşanlı, Afyon ve Bilecik’ten danışma kurulu üyele-
ri, temsilciler, MMO Eskişehir Şubesi yönetim kurulu 
üyeleri katıldılar. Toplantı sonunda danışma kurulu 
üyeleri önerilerde bulundular.

ESOGü MüHENDİSLİK-MİMARLIK FAKüLTESİ 
“KARİyER GüNü 2019” ETKİNLİĞİNE KATILDIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 
düzenlediği “Kariyer Günü 2019” etkinliği, çok 

sayıda ulusal ve uluslararası firmadan üst düzey yöne-
ticilerin katılımı ve öğrencilerin büyük ilgisiyle 25 Ni-
san 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Şubemizin de stant 
açarak yer aldığı etkinlikte oda yayınlarımız, üç boyut-
lu yazıcı ve üç boyutlu tarama cihazlarımız tanıtıldı. 
Kariyer Günü’nde büyük ilgi gösterilen standımızda 
öğrencilere mezuniyet sonrası meslek belirleme, staj 
ve iş imkânları oluşturma konularında yardımcı olabi-
leceğimiz ifade edilerek odamız hakkında bilgi verildi. 
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ESKİŞEHİR AKUT yÖNETİM KURULU ŞUBE 
yÖNETİM KURULUMUZU ZİyARET ETTİ
Eskişehir AKUT Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

5 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette; Es-
kişehir AKUT Ekip Lideri Mete Kızıl, Eskişehir 
AKUT Ekibi Gönüllü Üyeler Ahmet Aracı ve Er-

cüment Kocabaş ziyarette bulunurken Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Esra Turan,  Şube Yönetim Kurulu 

üyeleri Bülent Atak, Metin Uçkun,  Şube Yönetim Ku-
rulu yedek üyeleri Süleyman Serkan Varoğlu ve Fik-
riye Söğütlü hazır bulundu. Şubemizin çalışmaları ve 
gelecek dönem çalışma programıyla ilgi bilgi verildi. 
Ortak eğitim ve tatbikatlara kadar birlikte gerçekleş-
tirilecek faaliyetler hakkında görüşüldü.  

ŞUBE yÖNETİM KURULUMUZ FİRMA 
ZİyARETLERİNE DEVAM EDİyOR …

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan’ın katıldığı 

ziyaretlerde Makina Mühendisleri Odası ve sanayi işbir-
liğinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar, 
firmalarla işbirliği içerisinde yapılabilecek etkinlikler ve 
çalışma hayatına yönelik eğitimler hakkında görüşüldü. 

ALPAN Hidrolik Şirket Müdürü Tuncay ALPAN 
06 MART 2019

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Fabrika Müdürü Zeynel Abidin 
BİLGİN ile İnsan Kaynakları Müdürü A. Metin TUTCUOĞLU 

06 MART 2019
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Ode Yalıtım – Fabrika Müdürü Onur YILDIRIM 
20 MART 2019

Elvan Gıda- Fabrika Müdürü Nevzat ÇELİK 
20 MART 2019

Konveyör A.Ş.- Fabrika Müdürü Ali Osman 
KOÇAK ve Üyemiz Korhan EKMEKÇi /27 MART 2019

Paşabahçe -Mühendislik Hizmetleri Müdürü İlker 
ÖZEN ve Bakım Şefi Burak GÜL /27 MART 2019

Savronik-Sanayi Grubu Başkanı Tarkan UYGUNUÇARLAR 
27 MART 2019

Ertanlar Makina-Üretim Müdürü 
Bayram ÇETİN /27 MART 2019

Nümerik Makinanın Ortağı Cumhur TURAN’a  Odamızın 
64. Kuruluş Yılı Geleneksel Gecemize verdiği destekten 

dolayı teşekkür plaketi verildi. /10.04.2019
Can Conta Makina Mühendisi Yusuf EVİRGEN 

10 NİSAN 2019
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iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi

İŞ SAĞLIĞI VE GüVENLİĞİ
İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güven-
liği tanımını yapacak olursak. "İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşit-
li nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korun-

mak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır" diyebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği - İSG olgusu, Avrupa Birliği 
içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla 
ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında 

çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direk-
tif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve di-
rektife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarıl-
mıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği 
uyum süresince hayatımıza girmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ AMACI

Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güven-
liği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak 
ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlan-
maktadır. 

Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim 
güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması 
sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan 
önemlidir. 

İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak ted-
birlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız ça-
lışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları 
ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi 
işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan 
kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur. 
Amaçlarından da anlaşılabileceği gibi iş sağlığı ve gü-
venliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar 
sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, ik-
tisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden 
yararlanılır. Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. 
Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gös-
terir. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm 
çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
nın istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir. 
Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edileme-
mekte ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebil-
mektedir. Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, 
yaralanmalar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt 
hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu 
ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek 
olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uy-
gun olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ KİMİN İŞİDİR?

İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde 
olan işyerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına 
göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehli-
keli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işlet-
menin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma 
ve karara bağlama yükümlülüğü vardır. Genel olarak 
iş sağlığıyla ilgili uygunsuzlukları işyeri hekimi, iş gü-
venliğiyle ilgili olanları ise iş güvenliği uzmanı belirler 
ve isg kuruluna sunar. Kurulda ayrıca işveren vekili ve 
çalışan sayısına göre değişen sayıda çalışan temsilcisi 
bulunur. Kısacası işletme İSG'yi çalışanların görüşle-
rine yer vererek, bir ekip halinde yürütmelidir. İş gü-
venliği uzmanı ve işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği 
konusundaki en yetkin kişiler olsa da, isg risklerini işi 
sürekli yapan insanlar kadar detaylı göremeyebilirler. 
İSG konusunda en verimli sonuç, bütün çalışanları 
işin içine katarak alınacaktır.

İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HİZMETİ SAĞLANMASI

İşverenler, iş yerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma or-
tamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği ted-
birlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, 
denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hasta-
lıklarını önlemek, işçilere ilk yardım ve acil müdahale 
ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini 
vermekle yükümlüdür. İşverenler, devamlı olarak en 
az elli işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde bu hizmeti ver-
mek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak-
la ve bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gereğinde 
diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya 
birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle 
yükümlüdürler. İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir 
kısmını iş yeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. İş yerin-
de sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden 
işveren sorumludur. 

Ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınması 
işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşveren, 
iş yeri sağlık ve güvenlik birimi personelinin işbirliği 
içinde çalışmalarını sağlar. İşveren, iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili sorumlulukları çerçevesinde, iş yeri 
sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik 
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biriminin görevlerini yürütmesi için gerekli bilgileri 
bu birimlere aktarır. İşveren, iş yeri sağlık ve güvenlik 
birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi personelinin 
iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile ilgili gö-
revlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi hususunda 
gerekli kolaylığı sağlamak, planlama ve düzenleme ya-
pılmasına imkân vermekle yükümlüdür. İşveren, sağ-
lık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini 
alır ve katılımlarını sağlar, iş yeri sağlık ve güvenlik bi-
rimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev yapan 
personelin adı, soyadı, çalışma saatleri ile yetki ve so-
rumlulukları konusunda işçileri bilgilendirir. İşveren, 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kayıt 
ve bildirim yükümlülüklerini iş yeri sağlık ve güvenlik 
birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimi ile işbirliği 
içerisinde gerçekleştirecektir. 

İşveren, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ay-
rılma tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle saklamak 
zorundadır. İş yeri ortam faktörlerinden kaynaklanan 
hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyer-
lerinde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlü-
lük süresine göre uzar.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

Çalıştığımız işyerlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıka-
rılan yönetmeliklere göre, iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri 
belirlemek ve bunu bir rapor haline getirerek işverene 
sunmak, işverenin sunulan raporun gereğinin yerine 
getirip getirmediğini izlemek için İŞ SAĞLIĞI ve GÜVEN-
LİĞİ KURULU kurulması gerekmektedir.

İşyerlerinde kurulacak İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu'nun hangi koşullarda oluşturulacağı ve kuru-
lun görev ve yetkilerinin neler olduğu “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik” ile belir-
lenmiştir. Bu çerçevede;

1. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu haller-
de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması;

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan 
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işve-
ren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulun-
mak üzere kurul oluşturur.

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisi-
nin bulunduğu hallerde;

a)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 
elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı 
kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürü-
tülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması 
konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence 
sağlanır.

b)Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli 
ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence ku-
rulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt 
işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulan-
ması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere 
vekâleten yetkili bir temsilci atar.

c)Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl iş-
verenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde ku-
rul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin 
oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağla-
mak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

d)Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 
ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bu-
lunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence 
yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafın-
dan birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumun-
da üyeler 6. maddeye göre her iki işverenin ortak kara-
rı ile atanır.

2.İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişiler:

a)İşveren veya işveren vekili,

b)İş güvenliği uzmanı (İşveren tarafından atanır),

c)İşyeri hekimi (İşveren tarafından atanır),

ç)İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve 
mali işleri yürütmekle görevli bir kişi (İşveren tarafın-
dan atanır),

d)Bulunması halinde sivil savunma uzmanı (İşveren 
tarafından atanır),

e)Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta (Se-
çimle belirlenir, seçimle belirlenemezse işveren atar),

f)Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan tem-
silcisi olması halinde baş temsilci.

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun 
sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uz-
manının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan 
işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, 
personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürüt-
mekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

3.Kurulun görev ve yetkileri

a)İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği 
iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren 
vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanma-
sını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip 
alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gün-
demine almak,
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b)İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalı-
şanlara yol göstermek,

c)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri 
ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, 
işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç)İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde 
meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendiril-
meyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma 
potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında ya-
hut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde 
gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması ge-
reken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya 
işveren vekiline vermek,

d)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimi-
ni planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları 
hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına 
sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek 
ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulun-
mak,

e)İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaların-
da gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu ted-
birlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f)İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri teh-
likeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin 
çalışmalarını izlemek,

g)İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıl-
lık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlen-
dirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalış-
ma programında yer alacak hususları değerlendirerek 
belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

ğ)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 
üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma 
hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar ver-
mek,

h)İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şart-
ları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktör-
lerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme 
politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen 
görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, 
kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

4.Kurulun çalışma esasları

a)Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, 
işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli iş-
yerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde 
ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

b)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantı-

dan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildi-
rilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. 
Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu 
istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre 
değiştirilir.

c)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya 
özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üye-
lerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına 
veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, 
konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

ç)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri için-
de yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek 
süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

d)Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren 
veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılan-
ların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kulla-
nılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı 
belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir 
nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu be-
lirten bir tutanak düzenlenir.

e)Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan 
kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, top-
lantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek 
kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tuta-
nak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

f)Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere 
ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması 
faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

g)Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve 
bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya ku-
rulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir 
ve gündeme geçilir.

Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve 
çalışanları bağlar.

Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
13'üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma 
hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre 
belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. 
Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisi-
ne yazılı olarak tebliğ edilir.

iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi
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teknik

ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM BÖLGESİ 
İç TESİSATLARINDA PERİyODİK 

KONTROLLER VE SONUçLARI
1.PERİYODİK KONTROL NEDİR?

Periyodik kontrol; hali hazırda doğal gaz kullanı-
lan tesisatlarda abonelerin can ve mal güvenliği-
ni sağlamak amacıyla doğal gazın emniyetli kul-

lanımı için yapılan kontrollerdir. Doğal gaz kullanımı 
rahatlık, konfor ve tasarruf sağlasa da bilinçsiz kulla-
nımlarda doğal gaz kullanıcılarının can ve mal güven-
liğini tehdit etmektedir. Bu sebeple de ESGAZ A.Ş. 
olarak abonelerimizin güvenli doğal gaz kullanımını 
sağlamak amacıyla 19.10.2015 tarihinde ticarethane ve 
kazan dairelerinin, 17.02.2016 tarihinde ise konutların 
geriye dönük periyodik kontrollerine başlanılmıştır.

2.PERİYODİK KONTROLÜN YASAL DAYANAĞI

Doğalgaz tesisatlarının periyodik kontrol işlemleri 
aşağıdaki mevzuatlar kapsamında yürütülmektedir;

 Periyodik kontrol işlemini 4646 sayılı Doğal gaz 
Kanunu’nun 4.Maddesindeki “Dağıtım şirketleri, ko-
nut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz 
kullanmak için yaptıkları veya mevcut olan iç tesisatı 
kendi teknik personeli veya kendi adına çalışan dene-
tim şirketlerine kontrol ettirebilir…” hükmü,

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 03 Mayıs 
2013 tarihli yazısı ile tüm doğal gaz dağıtım şirketle-
rine gönderilen 17.04.2013 tarih ve 4364 sayılı Kurul 
Kararı ” …Mevcut iç tesisatların kontrolünün hangi 
aralık, yöntem ve kriterlerle yapılacağına ilişkin bir 
Kurul Kararı alınmasının, dağıtım şirketlerinin bu 
konudaki etkinliğini kısıtlayacak olması; İç tesisatla-
rın kontrol edilmesi ve ettirilmesine ilişkin müşteri 
ve şirketlerinin yükümlülüklerinin mevzuatta açıkça 
belirtilmiş olması, nedenleriyle, mevcut iç tesisatların 
kontrolü çalışmalarının yürütülmesine yönelik ayrıca 
bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığına karar ve-
rilmiştir.” hükümleri gereğince; Şirketimiz Eskişehir 
doğal gaz dağıtım bölgemizde, iç tesisatlara ilişkin pe-
riyodik kontrol faaliyetini gerçekleştirmektedir.

3.PERİYODİK KONTROL

Periyodik kontroller Esgaz personeli 
tarafından yapılmaktadır. Öncelikli 
olarak doğal gaz tesisatının mevcut iç 
tesisat projesine uygunluğu kontrol 
edilir. Daha sonrasında doğal gaz tesi-
satı üzerinde ve bağlantı noktalarında, 
sızıntı olup olmadığı doğal gaz dedek-
törü ile kontrol edilir. Baca cihazların 

bulunduğu doğal gaz tesisatlarında, cihazlar çalıştırı-
larak baca gazı sızıntısı olup olmadığı karbonmonoksit 
dedektörü ile kontrol edilir. 

Kontrollerde:
Havalandırma menfezi açık mı?
Hermetik baca çıkışları uygun mu? 
Bacalı cihaz varsa baca uygunluk raporu var mı?
Karbonmonoksit cihazı çalışıyor mu?
Onaylı proje ile mevcuttaki doğal gaz tesisatı uygun 

mu?
Tesisatta kaçak var mı?
Cihaz bağlantıları uygun mu?
Yakıcı cihazlar ve kapasiteleri onaylı proje ile uygun 

mu?
Kontroller tamamlandıktan sonra doğal gaz tesisatın-
da eksiklikler varsa aboneye bilgi verilerek, eksiklik-
lerin tamamlanması için aboneye 45 gün süre verilir. 
Eksik olmadığı durumda ise “Tesisat kullanıma uy-
gundur ” sonuç formu verilir.

45 gün süre verilen aboneler:
Tesisat değişikliğinden kaynaklı revizyon proje iste-

nen aboneler
Baca uygunluk raporu istenen aboneler
Tesisatıyla ilgili işlem yaptırması gereken aboneler

Gaz arzı durdurulan aboneler:
3 kez kontrole gidilip evde bulunmayan aboneler
Tesisatında gaz kaçağı veya karbonmonoksit kaçağı 

olan aboneler
45 gün süre verilen ve verilen süre içerisinde işlem 

yaptırmayan aboneler.

4.PERİYODİK KONTROL İSTATİSTİKLERİ

2016 yılından bu yana devam eden iç tesisat periyo-
dik kontrollerin, sonuçlarına bakıldığında ACİL 187 
hattına gelen daire içi doğal gaz kaçağı, kazan dairesi 
doğal gaz kaçağı ve baca çekiş problemi ihbarlarında 
ciddi bir azalma gözlemlenmektedir. Özellikle baca 
çekiş problemi ihbarları neredeyse sıfıra yaklaşmıştır. 
Bu iyileşme can güvenliği açısından büyük önem arz 
etmektedir.

İhbar Türü/Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Daire İçi Kaçak İhbar Sayısı 2.042 1.767 1.778 1.810 1.555 419

Kazan Dairesi Kaçak İhbar Sayısı 151 45 31 39 17 7

Baca Çekiş Problemi İhbar Sayısı 115 171 11 5 10 9

 Tablo 1. Yıllara göre 187 acil çağrı merkezimize gelen ihbar sayıları
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teknik

Grafik 1. Daire içi kaçak ihbar sayısı

Grafik 2. Kazan dairesi kaçak ihbar sayısı 

Grafik 3. Baca çekiş problemi ihbar sayısı 

2016-2017-2018 yıllarında toplamda 113.696 farklı 
abonenin tesisatı geriye dönük olarak kontrol edilmiş-
tir. 10 yıllık süre zarfında tüm tesisatların tekrar kont-
rol edilmesi planlanmaktadır.

Tablo 2. Yıllara göre yapılan periyodik kontrol sayıları

Grafik 4. Abone bazlı tesisat kontrol grafiği 

2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle toplam 310.146 gaz 
kullanan abonenin 124.656’sının (%40.1) periyodik 
kontrolleri yapılmış olup, 2016 yılı başlangıç itibari 
ile tüm doğal gaz tesisatlarının 10 yıllık süre zarfında 
kontrol edilmesi ve devam eden her 10 yılda bir tekrar-
lanması planlanmaktadır.

Grafik 5. Periyodik kontrol planlaması

6. PERİYODİK KONTROL SONUÇLARI

Bugüne kadar yapılan periyodik kontroller ile;

Kapatılan veya uygun olmayan menfezler uygun 
hale getirildi,

Bacası standartlara uygun olmayan cihazların, ba-
caları standartlara uygun hale getirildi veya hermetik 
baca sistemine geçildi,

Karbonmonoksit cihazı çalışmayan ve baca sensörü 
olmayan abonelere bilgi verilerek çalışmayan cihazlar 
veya baca sensörleri çalışır hale getirildi,

Yakıcı cihazların standartlara uygun olma-
yan fleks bağlantıları yenilendi,

Korozyona uğrayan tesisatlar boyatılarak 
delinmelere ve kaçak riskine karşı önlem alındı,

Proje dışı yapılan tesisatlar projelendirilerek 
kullanıma uygun hale getirildi.

 2016 2017 2018 2019
Devir Tesisat Kontrolü 24.690 19.054 16.180 2.278
Konutlarda Periyodik Kontrol 16.648 19.492 14.765 7.715
Ticari Kontrol 646 797 1.424 967
Toplam Kontrol 41.984 39.343 32.369 10.960

Makina Mühendisi 
Neşe Özdemir
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3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 
madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciası’nın yıldönümüdür. 

Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş 
güvenliğinin önemini vurgulamak için bu tarih TMMOB tarafından “İş 

Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin, iş kazala-
rında iş göremez hale gelen işçilerin sayısının dahi 
tespit edilemediği bir dönemdeyiz. İş kazaları ve 

iş cinayetleri kamuoyunda normalleştirilerek, yaşam 
ve çalışma hakkı gasp ediliyor. Cinayetler ve kazaların 
önlenmesi, meslek hastalıklarının engellenmesi şöyle 
dursun, maliyet ve işgücü hesabı yapılarak bu çalışma-
lara kaynak bile ayrılmıyor, emekçilerin can güvenliği 
hiçe sayılıyor.

Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz 
toplu iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk 
sıralarda geliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin 
yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında en az 1923 
kişi işyeri kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmiş-
tir. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2019 yılı-
nın başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçilerin sayısının 22 bini aştığını üzüntüyle görü-
yoruz.

SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 
2017 yılında 4A kapsamında çalışanların geçirdiği iş 
kazası sayısının 359.653;  4B kapsamında çalışanların 
geçirdiği iş kazası sayısının ise 213 olduğu görülmek-
tedir. Bu kazalar sonucunda 4A kapsamında çalışan 
1.633, 4B kapsamında çalışan 3 kişi olmak üzere top-
lam 1.636 kişi hayatını kaybetmiştir. SGK 2016 yılı 
istatistiklerine göre 286.068 iş kazasında 1.405 işçi 
hayatını kaybetmişti.  Açıklamaya göre, 2017 yılında 
bir önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş ka-
zaları sonucu ölüm % 16 oranında artmış; 2018 verileri 
ise henüz açıklanmamıştır.

2011 yılından bugüne gerçekleşen iş kazaları ve bun-
lara bağlı gelişen ölüm sayılarını incelemek mümkün-
dür. 

 2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kişi
 2012 yılında 74.871 kazada 744 kişi
 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kişi
 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kişi
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 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kişi
 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kişi
 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kişi

hayatını kaybetmiştir. Ancak biliyoruz ki bu rakam-
lar, bildirimlere göre çıkarıldığı için gerçeği yansıt-
mamaktadır. Gerçekleşen kaza ve ölümler çok daha 
yüksektir.

Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın 
işçinin hayatına kaybediyor olması, ülkemizdeki iş-
yerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği ol-
duğunu göstermektedir. 
 
Ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarının bazılarını 
ve hayatını kaybeden emekçilerin sayılarını hatırlat-
mak isteriz; 

 31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyesi Patla-
ması 21 işçi

 17 Mayıs 2010 Karadon Maden Faciası 30 işçi
 3 Şubat 2011 Ostim OSB Faciası 7 işçi
 3 Şubat 2011 İvedık OSB Faciası 13 işçi
 6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Faciası 11 işçi
 11 Mart 2012 Esenyurt Şantiye Çadır Yangını 11 

işçi
 22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 işçi
 7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciası 8 işçi
 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası 301 işçi
 6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciası 10 

işçi
 4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşçileri Faciası 

18 işçi
 28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciası 18 işçi
 17 Kasım 2016 Şirvan Maden Faciası 16 işçi
 17 Ekim 2017 Şırnak Maden Faciası 8 işçi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ka-
nun çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenle-
meler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştir-
me”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, 
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere 
kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir.

Bunun yanında, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulamaları, basit bir hizmet alımına dönüştürül-
mek istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işçi 
sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında sorumluluk 
bütünüyle işverene aitken, ülkemizde işveren tüm so-
rumluluklardan kaçmaktadır. Bu kaçış için ise, danış-
manlık hizmeti aldığı iş güvenliği uzmanını sorumlu 
tutmaktadır. İşverenin önleyici, engelleyici çalışma-
ları yapmadığı, kaza yaşanan durumlarda fatura mes-
lektaşlarımıza kesilmekte, yargı önüne iş güvenliği 
uzmanları çıkarılmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adım-
lar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluk-
tan kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin 
temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerleri-
ne birer günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını 
koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engel-
leyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer ne-
deni de, emekçilerin sendikal haklarının baskı altında 
tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki en-
geller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olma-
yacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz 
bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara 
karşı açık ve savunmasızdır.

Uygulamaya konan özel istihdam büroları ile emekçi-
ler kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel 
emeklilik sistemi kesintileri ile de emekçilerin sos-
yal hakları daha geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin 
neden olduğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, 
işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığı-
nı da olumsuz etkilemektedir. İşsiz kalma korkusu, 
ücretlerde düşüş, koşulların giderek kötüleşmesi tüm 
emekçilerin ortak sorunudur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenle-
melerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru 
kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu ne-
denle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den olu-
şan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafın-
dan yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin 
tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayet-
leri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. 
Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz 
çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onu-
runa yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız 
için sesimizi yükseltiyoruz. 

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim 
sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kaza-
larının durdurulması için yılmadan mücadele edece-
ğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Eskişehir 
İl Koordinasyon Kurulu 
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8 MART DüNyA KADINLAR GüNü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü; 8 Mart 1857'de Amerika Birleşik Devlerinde ağır çalışma ko-
şulları, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle çalışan dokuma işçisi kadınların mevcut dü-
zene başkaldırdıkları ve hep birlikte kadın mücadelesini başlattıkları bir tarihtir.  Böylesi bir 
kadın dayanışması, ileriki dönemlerde kadınların kazanımlarında önemli bir rol oynamıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ulusla-
rarası bir gün olan 8 Mart, insan hakları temelinde 
kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi-

ne, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda daha etkin bir şekil-
de var olmalarının sağlanması ve farkındalık yaratılması 
açısından biz kadınlar için önemlidir. 
 Toplumun yarısını biz kadınlar oluştursak da, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde maalesef Türkiye sınıf-
ta kalmıştır. Kadınların işgücüne katılım oranı %32 ile 
erkeklerin çok gerisindedir. İşsizlik oranları kadınlarda 
daha yüksektir ve özellikle ekonomik kriz dönemlerin-
de ilk işten çıkarılanlar kadınlardır. Kadınların iş bulma 

şansları erkeklerden daha düşük olmakta, öncelikle 
çocuk, hasta ve yaşlı gibi evde bakım hizmetlerine 
yönlendirilmektedir. 
 Kader Küresel Cinsiyet Eşitliği 2017 Raporuna 
göre; Türkiye 144 ülke arasında 131. sıraya gerile-
miş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde vekil olan kadın sayısı %20'yi ge-
çememiş, her 10 kadından 7'si iş yaşamında kendine 
yer bulamamıştır.  
 Yüzlerce kadın işyerlerinde mobbinge uğramış, 
kendilerini ölümüne seven erkekler tarafından öldü-
rülmüş, tecavüz edilmiş, istismara uğramış, fiziksel, 
ekonomik ve  psikolojik şiddete maruz bırakılmıştır. 
Devlet 2018 yılında kayıtlı 440 kadını koruyamamış, 
bu kadınların yaşam hakları ellerinden alınmıştır. 

 Kadınız, eşiz, anneyiz, çocuğuz, kardeşiz. Ama 
öncelikle insanız ve insanca yaşamı hak ediyoruz. Şid-
detin olmadığı, emeğin sömürülmediği, birlikte güzel bir 
yaşamı paylaşmak adına sevildiğimiz bir ülkede yaşamak, 
dünyayı daha da yaşanabilir kılmak istiyoruz. 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.

TMMOB
İKK Kadın Komisyonu

İŞ yAŞAMINDA KADIN 
çALIŞTAyI GERçEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İKK Kadın Komisyonu, Şubemiz Eğitim Salonu’nda 16 Mart 2019 
tarihinde “İş Yaşamında Kadın Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi  Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Zerrin Sungur Taşdemir moderatörlüğünde, İş 

Yaşamında Kadın Çalıştayı’nda şu konular ele 
alındı:

1-Çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar 
(Mobbing, cam tavan sendromu, konyer, ay-
rımcılık)
2-Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık (Üc-
ret, çalışma saatleri, yasal izinler, kreş, hami-
lelik, doğum sonrası haklar)
3-Mühendis olarak dünyaya bakış açısı (Mü-
hendislik eğitimi, sosyal yaşam, iş yaşamı den-
gesi, gelir düzeyi)

Ayrıca Mühendislik öğrencilerine; meslek seçimi, bek-
lentiler ve geleceğe bakış konusu anlatıldı.
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BiZDen Biri

MüHENDİSLİK çOcUKLUK HAyALİyDİ
Makina Mühendisi Mehmet Diyar, Orta 3’üncü sınıfta verdiği kararla 
makina mühendisliğini hedefledi ve başarılı bir öğrencilik hayatı ile bu 
hayaline kavuştu. 1974 yılından bu yana mühendislik yapan Diyar, bu 

mesleği gençlere de tavsiye ediyor.

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

Eğitimimde üniversite hayatımın ilk senesi çok 
sıkıntılı geçti. İş bulduktan sonra (standart 
pompa) biraz rahatladım ve psikolojim düzeldi. 

Daha sonra Makina Mühendisi Zekariya Divyapıcı’nın 
yanında proje teknisyeni olarak çalışmaya başladım ve 
6 ay sonra kendi proje ofisimi açtım. Projelerin imzası 
için Makina Mühendisi (Uçak Mühendisi) Ateş Ata-
soy ve Makina Mühendisi Hüseyin Birol ile anlaştım 
ve okul bitene kadar bu iki arkadaşla çalıştım. 1974’te 
okul bittikten askere gidene kadar (1 Nisan 1977 yılına 
kadar) proje çizimine devam ettim.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Bilecik Başköy’de 1960’lı yıllarda Makina Mühendisi 
Aziz Arsel isimli bir işadamı fabrika kurdu. Ben Sanat 
Okulu orta 3’üncü sınıfta iken, yaz tatilinde bu fabri-
ka basit işlerde yardım ediyordum. Bu değerli iş adamı 
bana “Sen makina mühendisi olmalısın” dedi. Hedefi-
mi o gün koydum ve makina mühendisi oldum.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler size 
neler kattı, öğretti?

Meslek hayatımda hep kendi işimde çalıştım. Askerlik 
sonrası 1978-1981 yılları arasında Türkiye’deki karı-
şıklıktan dolayı ağabeyimle beraber inşaat işlerine gir-
dik. 3-4 tane bina ve 20-25 daire yaptık ama 1981’de 
iflas ettik ve ben elimde kalan çok az bir sermaye ile 
tesisat malzemeleri dükkânı ve tesisat tamirat işleri 
yapan dükkân açtım ve bu şekilde tesisat mühendis-
liği yapmaya başladım. 1995’te kalp krizi (enfarktüs) 
geçirene kadar işlerim çok çok iyiydi. Enfarktüs son-
rası işlerimi küçülttüm. Yanımda 45 kişi çalışıyordu, 
2002’de Bypass olana kadar tesisat mühendisliğine 
devam ettim. Sonrası işi bitirdim.

Gençlere bu 
mesleği önerir 
misiniz? Neden?

Gençlere bu mes-
leği öneriyorum 
ve tanıdığım gençlere tavsiye ediyorum. Ablamın to-
runu Osman Ateş’e tavsiye ve öneride bulundum. Es-
kişehir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde master yapıyor, önü 
açık bir meslek dikkatli ve disiplinli olmak gerekiyor.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

İş hayatımda unutamadığım çok önemli bir yanım yok.

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

Aile hayatım sorunsuz ve sıkıntısız geçti mutlu bir 
evliliğim oldu. 2 tane oğlum var. Büyük oğlum Ersoy 
üniversite hayatını yarım bıraktı ben Enfarktüs ge-
çirdikten sonra okulu bıraktı Milliyet Gazetesi Yazı 
İşleri’nde çalışmaya başladı. Kendisi bilgisayar uzma-
nıdır. Küçük oğlum Yıldız Teknik bilgisayar ve inşaat 
mühendisliklerini bitirdi, bilgisayar yazılım işleri yapı-
yor kendi firması var. Mutlu ve güzel bir aile hayatımız 
oldu.



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 26

BiZDen Biri



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 2726

BiZDen Biri



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

Bizim Köşe

»  Üyemiz Muhammet SIR 09.02.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Halil YALUĞ 01.03.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Selin EKMEKÇİ’nin babası 04.03.2019 tarihinde,
»  Üyemiz İsmail SAÇKESEN’in abisi 10.03.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Ahmet ŞENSU’nun babası 16.03.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Aylin ÇAKIR’ın babası 18.03.2019 tarihinde,
»  Üyelerimiz Ertuğrul ZAT ve İsmail ZAT’ın annesi 21.03.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Murat ESKİN’in babası 20.04.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Yavuz YILDIRIM’ın abisi 22.04.2019 tarihinde,

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

VEFAT

» Üyemiz Emre FUN, Tuğçe UYSAL ile 28.04.2019 tarihinde
  evlendiler. 
 Çiftimize mutluluklar dileriz…

EVLİLİK
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» Üyemiz Emin ONUK’un 20.03.2019 tarihinde bir erkek bebeği oldu. 
Çağatay’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Cevat KAYADÖVEN’in 16.04.2019 tarihinde bir kız bebeği 
oldu. Zeynep Erva’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Üyemiz Hasan ATAK, Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı görevine atanmıştır.

 Yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz.

ATAMA
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