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TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi
Hoşnudiye Mh. Kızılcıklı M. Pehlivan Cd.
Altın Sk. No: 1 Kat: 2-3-4 Eskişehir
Tel: (0222) 230 93 60
Fax: (0222) 231 38 54
E-mail: eskisehirmmo.org.tr
Web: www.mmo.org.tr/eskisehir
Bülten, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların
yayınlanıp yayınlanmamasına TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu karar verir. Yayınlanan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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SUNUM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliği’nin 6. maddesinde de belirtildiği
üzere Odamızın kuruluş amaçları arasında;
ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar
yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına
sunmak amacıyla düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımız havacılık
sektörüne her alanda katkıda bulunmaktadır.
Dünya genelinde yaşanan Pandemi sürecinde her
sektörde olduğu gibi havacılık sektörü de etkilenmiştir. Hatta en çok etkilenen sektörlerin başında
yer almaktadır.
Ülkemiz havacılık sektörünün küresel güçlerin
baskısından kurtarılması ve kaynaklarının bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge inovasyon ve
mühendisliğe ağırlık veren, devletin ekonomideki
yönlendiriciliğini arttıran, dış girdilere bağımlılığı
en aza indirilmiş, sosyal devlet anlayışı temelinde,
istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören
politikalar gerektirmektedir. Havacılık ve uzay sanayimiz yalnızca savunma sanayii ile sınırlı tutulmadan ulusal ölçekte belirlenecek bir stratejiyle
planlı olarak geliştirilmeli, ülkemiz lehine köktenci
adımlar atılmalıdır.
Havacılık sanayimizin gelişmesi ve dünya üzerinde
daha fazla yer edinebilmesi için, sanayi-üniversitebilim kuruluşları-devletin eşgüdüm içinde çalışması ve daha etkin bir işbirliği içinde olmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Ayrıca, havacılık ve uzay sektörüne
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yapılan yatırımların iktisadi anlamda etkin ve verimli olarak planlanması ve kullanılması sağlanmalıdır.
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi yetiştiren üniversitelerimizde eğitim; planlamacı bir anlayışla,
toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan bir anlayışla
yapılandırılmalıdır.
Odamızca düzenlenen XI. Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nda; ülkemizde
havacılık/uzay sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projelerin, bu projelere katkı sağlayan
ulusal kabiliyetlerin mevcut durumunun ve gelecek planlamalarının irdelenmesi, hava araçları Bakım Onarım Yenileme (BOY) faaliyetlerinin genel
durumunun mühendis gözüyle değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Odamız ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine,
bildiri sunan konuşmacılara, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara, Odamız Eskişehir Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK
Yönetim Kurulu Başkanı
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EĞİTİMLER
EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN
YERİ

KATILIMCI
SAYISI

Ahmet Turan Dörtdemir
(Makina Mühendisi)

17-23 Mayıs
2021

Eskişehir
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Egemen Akkuş (Elektrik
Mühendisi)

29-30 Mayıs
2021

Eskişehir

28

EĞİTİMİN ADI
Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu
Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Temel Eğitimi
(Elektrik Mühendisleri İçin)
(Çevrimiçi)

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU / 17-23 MAYIS 2021 / ESKİŞEHİR

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ EĞİTİMİ
29-30 MAYIS 2021/ ESKİŞEHİR

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI
EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN
YERİ

KATILIMCI
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu

Enis Emrah
Ertan(Makina
Mühendisi)

27-28 Mayıs
2021

Kütahya İl
Temsilciliği
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LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)
Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

27-28 Mayıs
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği
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21-22 Haziran
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği
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EĞİTİMİN ADI

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM VE BOŞALTIM
PERSONEL KURSU / 27-28 MAYIS 2021 / KÜTAHYA
MAKINA
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LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM VE BOŞALTIM
PERSONEL KURSU/05-06 TEMMUZ 2021/AFYONKARAHİSAR
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şube’den haberler

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
BURSA ŞUBESİ’NİN KAYNAK EĞİTİM
MUAYENE MERKEZİ TAHRİBATLI MUAYENE
LABORATUVARI AÇILIŞINA KATILDIK
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi
Tahribatlı Muayene Laboratuvarı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Bursa’da açıldı.

A

çılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Mart,
Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral,
Kocaeli ve Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile
Şubemizi temsilen Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk,
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Şube Müdürümüz İlker Özcan, Şube Teknik Görevlimiz Tugay
Tepe katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube Başkanı Fikri
Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara teşekkür
ederek, “2010 yılında mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer olan “kaynak ve malzeme teknolojisi” alanlarında gerek mühendis gerekse ara teknik
elemanlara yönelik eğitim, belgelendirme ve denetim
amacıyla oluşturduğumuz uygulamalı eğitim merkezi
ve sonrasında merkezi bir yapı olan Kaynak Eğitim ve
Muayene Merkezi’ne dönüşerek devam ettiğimiz yolculuğumuzda önemli adımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:“Tahribatsız
muayene uygulama ve eğitimleri, kaynakçı eğitimleri ve bilgisayarlı test analizlerimizin yanına sanayi
kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılayacak tahribatlı
muayene labaratuvarlarımızı ekleyerek kaynak mühendisliği vasıflandırma ve belgelendirme amacını
gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamayı daha gerçekleştiriyoruz.Gerek mühendis gerekse ara teknik
elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim
sınav, belgelendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test
ve muayenelerin merkezi olarak yürütülmesi, MMO
adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve kaynak mühendisi vasıflandırılması ve
belgelendirilmesi amacıyla kurulmuş olan, ‘’Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi” Örgütümüzün ve çalışanlarımızın özverili katkılarıyla daha da büyüyüp
önemli işlere imza atacağından eminim. Bu laboratuvarın kurulmasında emeği geçen Oda Yönetim Kurulumuza, Bursa Şube Yönetim Kurulumuza, KEMM
Yürütme Kurulumuza ve tabi ki KEMM çalışanlaMmo Eskişehir
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rımıza, desteğini esirgemeyen Şubelerimize çok teşekkür ediyorum.Bugün davetimize katılarak bizleri
onurlandıran siz katılımcılara, gelemeyip canlı yayında bizlerle birlikte aynı heyecanı yaşayan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Laboratuvarımız MMO
Örgütümüze, mesleğimize ve ülke sanayisine hayırlı
olmasını ve başarılar diler, saygılarımı sunarım.”
Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
konuşma yaptı. KEMM ve Bursa Şube çalışanlarına teşekkür eden Yener, bilim ve teknik ile birlikte
mücadele ederek, ülkenin geleceği için kalkınma ve
refah için yetişmiş insan gücünün önemini vurguladı. MMO ve TMMOB örgütlülüğünün çok önemli
olduğunu ifade eden Yener, “Örgütümüzü daha ileri
götürmeliyiz, mesleğimize sahip çıkmalıyız. Kaynak
Eğitim Muayene Merkezi, Tahribatlı Muayene Laboratuvarı uzman yetiştirme yeridir. Bilgiyi paylaşarak
çoğaltıyoruz, toplumsallaştırıyoruz, aynı zamanda iş
yapabilme kapasitemizi arttırıyoruz. Eğitimlere devam edeceğiz, yeni alanlar açacağız, sanayiye hizmet
edeceğiz” dedi. Yener, KEMM çalışanlarına, Bursa
Şube Yönetim Kuruluna, KEMM Yürütme Kuruluna
ve tüm TMMOB ve Oda örgütlülüğüne emekleri ve
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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ESKİŞEHİR ENDÜSTRİ FUARI’NA KATILDIK
9-12 Haziran 2021 tarihlerinde ETO- TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Eskişehir Endüstri Fuarı’nda şubemiz de stand açarak yer aldı.

E

skişehir’de hem raylı sistemler hem de savunma ve havacılık sanayinin önemli seviyede
olması sebebiyle Eskişehir Endüstri Fuarı
ilgiyle karşılandı. Şubemizde; 08-09 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği bu yıl 11’incisi yapılacak
olan Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Kurultayımız ile Raylı Sistemler ve Sinyalizasyon

Kongre ve Sergisi’nin tanıtımı için stand açtı. Fuarda
Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Neşet Aykanat
11 Haziran 2021 tarihinde odamızı tanıtan ve XI.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı ile Raylı Sistemler ve Sinyalizasyon Kongre ve
Sergisi’nin Amaç ve Kapsam konuları hakkında bir
sunum yaptı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NDAN
YÖNETİM KURULUMUZA ZİYARET
25 Mayıs 2021 tarihinde Eskişehir
Sanayi Odası Danışmanı ve emekli
Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü
yönetim kurulumuzu ziyaret etti.
Ziyarette şubemiz ve sanayi odası ile olarak ortak etkinlikler yapılması ve işbirliğinin geliştirilmesi konuları görüşüldü. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Atila Tomsuk ve Şube Müdürü İlker Özcan katıldı.
MAKINA
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GEZİYİ, ALİ İSMAİL’İ VE
KAYBETTİKLERİMİZİ
UNUTMAYACAĞIZ

Gezi olaylarında yaşamını yitiren
Ali İsmail Korkmaz ölüm yıldönümünde anıldı.

G

ezi olaylarında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Olay yerinde bir
araya gelen KESK-DİSK – EBTO – TMMOB
üyeleri Korkmaz için karanfil bıraktı. Grup adına açıklama yapan TMMOB İKK Sekreteri Neşet Aykanat
şunları söyledi: “27 Mayıs 2013 tarihinde iş makinalarının Gezi Parkı'na girme haberinin sosyal medyada yayılmasıyla başlayan Gezi Direnişi’nin sekizinci yılındayız.
O gece iş makinalarına karşı ağaçları, parkı ve yaşamı
müdahale savunan bir avuç insanın kararlı duruşu, ertesi gün binlerce kişinin, sonraki günlerde ise milyonlarca
kişinin desteğiyle büyüyüp tüm ülkeyi kuşattı. Şehrimizde de on binlere varan katılımlarla devam etti. Bütün bir
yaz boyunca Türkiye'nin her yanında unutulmaz deneyimler yaşadığımız bu büyük halk hareketini sekizinci
yılında coşkuyla selamlıyoruz. Bugün tarih bizim haklı
duruşumuzu ispatlanmıştır.
Doğaya nobranca saldıran AKP iktidarı, Marmara Denizinin ölmesini seyrediyor. Kanal İstanbul Projesi ile
ranta alan açıyor. İkizdere de Cengiz Holdingin bütün
itirazlara rağmen doğayı katletmesine icazet veriyor.
Van’da, Dersim’de doğa katliamı yaşanıyor. Saros Körfezi, İğneada göz göre göre kıyama uğruyor. Trakya ölüyor.. İşte o günler o on binlerden birisi bizden biri Ali
İsmail Korkmaz’da sadece geleceğini savunmak için çıktığı O direnişte işte bu sokakta insanların gözü önünde
faşizan bir çetenin kirli elleriyle darp edildi. Günlerce
diren Ali dedik 38 gün direnebildi ve gezinin katledilen
masum çocukları arasında yerini aldı.
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B

aşta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz bizlerin bizim çocuklarımız:
Etem Sarısülük’ü, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Abdullah
Cömert’i, Medeni Yıldırım’ı, Ahmet Atakan’ı Hasan
Ferit Gedik’i, Berkin Elvan’ı saygıyla anıyoruz Onlara sözümüz var onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemiz sürecek. Bizler aradan geçen
sekiz yıla rağmen Gezi Direnişi'ni nasıl unutmadıysak,
iktidar sahipleri de unutmamış görünüyor. 2014 yılından bu yana her yıl çeşitli vesilelerle konu bizzat iktidar tarafından gündeme getiriliyor ve hem bizim için
hem de kamuoyu için direnişin anılarını tazeleniyor.

Gezi'de gözaltına alınan kişilere ilişkin ilk dava 2014
yılı Mart ayında açılmış ve 2015 yılı Şubat ayında beraat ile sonuçlanmıştı. Buna rağmen, arkadaşlarımız
hakkında 2019 yılında yeniden dava açıldı. Oysa Gezi
Direnişi hem kamuoyu vicdanında, hem tarih içinde,
hem de hukuk önünde masumiyetini ve haklılığını
defalarca kanıtlamıştır. Başta iktidar olmak üzere hiç
kimsenin bu onurlu halk hareketine kara çalmaya hakkı yoktur. Gezi'de kaybettiğimiz gencecik arkadaşlarımız hatıralarını kirletmeye çalışmak kimsenin haddine değildir. Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya
ve kamusal mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği
kazanma mücadelesinin zirvesidir. Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere,
dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir. Gezi Direnişi
toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir.
Gezi Direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan
demokrasinin ifadesidir. Siyasi iktidarı asıl korkutan
da zaten Gezi'de kolektif olarak ortaya çıkan bu değerlerdir. Çünkü iktidar da biliyor ki, Gezi bu ülkenin geleceğidir. Gezi bizimdir, Ali İsmail ve tüm gezi şehitleri
bizimdir.”
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TEKNİK KÖŞE

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI KAYNAK EĞİTİM VE
MUAYENE MERKEZİ
EĞİTİM, BELGELENDİRME VE
TEKNİK HİZMETLERİMİZ
1.GİRİŞ

2.EĞİTİMLERİMİZ

damız, kuruluş amaçları arasında yer alan;
ülkemiz sanayi sektöründe gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve
teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin
güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir.

Kaynaklı imalat yapan işletmelerde hem çalışan beyaz yakanın teorik ve teknik bilgisini arttırmak, hem
de kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların,
kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorikuygulamalı eğitim verilmesi Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin amaçlarındandır. Eğitimlerle ilgili
tüm program, EN/ISO ve ASME standartlarına göre

O

Resim 1. Kaynaklı İmalat Eğitim Atölyemiz
Özellikle ülkemiz sanayi sektörünün gelişebilmesi ve
rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak ve malzeme teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavlarının
yapılabilmesi için ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’’ kurulmuştur.
Kaynak ve Malzeme teknolojisi Makina Mühendisliği
meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalışmalar yürüttüğü ve deneyim sahibi olduğu alanlardan
biri olup Odamız, bu alanda eğitimlerinin düzenlenmesi ve iş güvenliği açısından muayenelerin uluslararası düzeyde yapılması için özel bir çalışma yapmıştır.
Uluslararası standartlar gözetilerek hem teorik hem
de pratik açıdan hazırlanan eğitimlerimiz, sanayinin
ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam
etmektedir.
Mmo Eskişehir
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MMO tarafından yürütülmektedir.

Resim 2. ISO 14731'e Göre Kaynak
Koordinasyon Personeli Eğitimi
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TEKNİK KÖŞE
Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde
bulunan laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde gerçekleştirilmektedir. Kaynaklı İmalat ile ilgili eğitimlerimiz aşağıdaki gibidir.
•Uygulamalı Çelik, Alüminyum, Plastik Kaynakçı
Eğitimi
•ISO 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli
Eğitimi
•Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak
Eğitimi
•Kaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri
•ISO 15614-1’e Göre Kaynak Prosedür Onayı ve Kaynak Prosedürünün Hazırlanması Eğitimi
•ISO 9606-1'e Göre Kaynakçı Belgelendirme Eğitimi
•Kaynaklı İmalatta ISO 5817 Kullanımı ve Uygulamaları Eğitimi

Eğitimlerimiz ile ilgili diğer önemli konu ise yapılan
imalatların kontrolü ve denetlenmesi için personel
yetiştirme programlarıdır. Yine bu eğitimler teorik çalışma ve pratik uygulamalar şeklinde ilerlemektedir.
Eğitimler, ‘’Muayene Personeli’’ yetiştirmek için uygun olan sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Resim 5. Tahribatsız Muayene Laboratuvarımız
Eğitimlerimiz kaynak ve malzeme alanında tahribatlı
ve tahribatsız muayeneleri kapsamaktadır. Bu kapsamda Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde
aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

eGözle

Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712
İçeriğine Uygun Olarak)

ePenetrant

Resim 3. Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi

Kaynaklı imalat konusunda eğitimlerimiz, teorik bilgiler verildikten sonra bu bilgiler doğrultusunda yapılan pratik uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamalar, kişisel olarak her katılımcının seviyesine uygun
bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Teorik anlatımlar,
uzun yıllar saha tecrübesi olan ve akademik çalışmaları bulunan ‘’Kaynak Mühendislerimiz’’ tarafından
verilmekte olup, pratik uygulamalar ise hem ‘’Kaynak
Mühendislerimiz’’ hem de uzun yıllar sahada kaynaklı
imalatta görev almış eğiticilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde gerçekleştirilebildiği gibi, Kaynaklı
İmalat Eğitimine uygun teorik ve pratik eğitim salonlarının bulunması durumunda firmalarda da yapılabilmektedir.

Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO
9712 İçeriğine Uygun Olarak)

eManyetik Parçacık Muayenesi Seviye I+II Eğitimi
(ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)

eUltrasonik

Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO
9712 İçeriğine Uygun Olarak)

eTahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğitimi

eTahribatsız Muayene (NDT) Yöntemleri ve Uygulamaları Eğitimi

eKaynakların Gözle Muayenesi ve Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Eğitimi

eASNT’ye Göre Tahribatsız Muayene Eğitimleri

Resim 4. Kaynaklı İmalatta Uygulama Eğitimi
MAKINA
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Bu kapsamda Odamız yapmış olduğu çalışmaların
ardından kaynakçıların ve muayene personellerinin
sınavlarını ve belgelendirmelerini gerçekleştirmektedir. Sınavlar ve belgelendirmeler uluslararası normlara uygun olup, yapılan sınavlar sonucunda başarılı
olan katılımcılara uluslararası geçerlilikte ‘’Akredite’’
belge verilmektedir. Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimiz ”Personel Belgelendirme Kuruluşu”muz kapsamında aşağıdaki belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Resim 6. Ultrasonik Muayene Uygulama Eğitimi

eTS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı Sınavları ve
Belgelendirmesi

3.BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

eTS EN ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçı Sınav-

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin çalışma
yaptığı diğer bir konu ise ‘’Belgelendirme Hizmetleri’’ alanındadır. Özellikle uluslararası düzeyde, belirli
bir kalite sistemi çerçevesinde çalışan firmalar, eğitim
almış ve bu eğitim doğrultusunda yetkinliğini kanıtlamış personele ihtiyaç duymaktadır.

eTS EN 13067 Plastik Kaynakçısı Sınavları ve Bel-

ları ve Belgelendirmesi
gelendirmesi

eISO 9712’ye Göre Tahribatsız Muayene Personeli
Sınavları ve Belgelendirmesi

4.TEKNİK HİZMETLERİMİZ
Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 6235 sayılı yasa ile
kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ile
sanayiye yönelik olarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ergonomi,
çevrenin korunmasına yönelik ölçüm ve testler yapmaktadır.

Resim 7. Tahribatsız Muayene Belgelendirme Sınavı
Bunun için özellikle akreditasyon kurumu tarafından
denetlenmiş ve akredite olan belgelere yönelim vardır.
Örneğin ISO 3834 (kaynaklı imalat yapan işletmeler
için kalite şartları) gibi uluslararası uygulama standartlarına göre kaynakçıların eğitimli ve sertifikalı
olması gereklidir.

Resim 8. Uygulamalı Kaynakçı Sınavı
Mmo Eskişehir
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Meslek alanlarımız ile ilgili olarak Odamız kamu yararı temelinde ürettiği teknik hizmetlerini ticari ve mali
baskılardan arındırarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapmakta ve bu kapsamda üretilen hizmetlerin yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu amaç
doğrultusunda KEMM, Kaynak ve Malzeme Teknolojisi kapsamında denetimler ve muayeneler gerçekleştirmektedir. KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde organize
edilmektedir. TÜRKAK kapsamında gerçekleştirilen
muayenelerin yürütülmesi ve organizasyonu MMO
AKM tarafından yapılmaktadır. KEMM tarafından
yürütülen teknik hizmetler aşağıdadır;

eğimler, plastik deformasyonlar ve sehimler oluşturur.
Yıllar boyunca yüklerin tekrarlanması ise malzemede
yorulmaya neden olmaktadır. Yorulma kendini malzemede veya kaynak dikişinde çatlak olarak gösterir. Sanılanın aksine; belirli bir tekrarlı gerilmenin üzerinde
çalışan her metal konstrüksiyonun bir ömrü vardır,
ömrünü tamamlayan konstrüksiyonlarda yorulmaya
bağlı çatlaklar gözlenir. KEMM, uzman personeli ile,
bilgisayar ortamını ve saha kontrollerini birleştirerek
firmalara hizmet vermektedir.

eTahribatsız Muayene Hizmetlerimiz
Odamız Tahribatsız Muayene konusunda Akredite
Muayene Kuruluşu olarak Seviye II ve Seviye III personelleri ile hizmet vermektedir. Odamızın aktif olarak gerçekleştirdiği tahribatsız muayene yöntemleri
VT,PT,MT,UT ve RT alanındadır.

eBilgisayar Destekli Kontroller, Statik Yükleme Uygunlukları, Yük Taşıma Kapasitesi Kontrol Hizmetlerimiz

Birçok mühendislik probleminin çözümü formüller
kullanılarak, analitik yöntemlerle elde edilebilir. Basit
veya basitleştirilmiş tasarımlarda, analitik yöntemler
kullanışlıdır ve iyi sonuç verirler fakat problemin karmaşık bir yapıda olması, sistemin analitik olarak ifade
edilmesini zorlaştırır. Dolayısı ile bu durumda, sonlu
elemanlar yöntemi devreye girmektedir. Odamız da
bu teknolojiyi firmaların istekleri doğrultusunda test
ve kontroller için kullanabilmektedir.
Resim 11. Yorulma Test ve Analizlerimiz

eİş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Tahribatsız Muayene Hizmetlerimiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından
yapılan çalışmalar neticesinde endüstride kullanılan
ekipmanların, yaşanabilecek kazaları engellemek adına geleneksel kontrol yöntemlerine ek olarak aşağıdaki yöntemleri kullanarak test ve kontrollerini yapmaktayız;
Resim 10. Bilgisayar Destekli Kontrollerimiz

eİşletme Aşamasında Kullanılan Ekipmanların Yorulma Test Ve Analizleri Hizmetlerimiz

Günümüzde metalik malzemeler endüstride, devasa
konstrüksiyonlardan basit makina parçalarına kadar
kullanılmaktadır. Bu konstrüksiyonların farklı bölgelerine etki eden kuvvetler; farklı türde gerilmeler,
MAKINA
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Bu kontrollerin amacı geleneksel yöntemlerle tespit
edilemeyen hataların ve hasarların ortaya çıkarılması
ve iş güvenliği ile ilgili risklerin daha aza indirilmesidir.

lan işlerin malzeme kontrolü, boyut kontrolleri, tahribatlı ve tahribatsız testlere nezaret, son muayeneler,
fabrika imalat kontrolü, saha montaj kontrolü (Çelik

Resim 12 Periyodik Kontrol Esnasında Yapılan Tahribatsız Muayeneler

eRaf Kontrolleri Hizmetlerimiz
Raflar, hemen hemen tüm firmalarda bulunan, işçi
sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli konstrüksiyonlardan birisidir. Endüstriyel depo raf sistemleri lojistik
süreç içerisinde yüksek risk potansiyeline sahip olan
yerler olarak tanımlanmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, konusunda uzman ve gerekli vasıflandırmalarını tamamlamış olan mühendis personellerimiz ile TS EN 15635
standartına göre mevcut depolama raflarınızın durumunu belirlemekte ve uygun teknik rapor hazırlamaktayız.

konstrüksiyon, üst yapı vs.), performans ve işletmeye
alma testlerine gözetim ve sertifikalandırma işlemleri
kapsamımız içerisinde yer almaktadır.
MMO ayrıca yetkin ve kalifiye makine ve kaynak mühendisleri ile imalatçıların tüm kalite kontrol faaliyetlerini yürüterek ve bağımsız bir kalite departmanı gibi
çalışarak, proje bazlı veya tam zamanlı kalite güvence
hizmetleri sağlar.

Resim 13. Rafların Periyodik Kontrolleri

eİmalat Kontrolleri Ve 3. Taraf Gözetim Hizmetlerimiz

Çeşitli standartlara göre aşağıdaki kapsamlarda yapıMmo Eskişehir
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eTahribatlı Muayene Hizmetlerimiz

5. SONUÇ

Malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır.
Malzemelerin mekanik özellikleri de içyapılarına bağlıdır. Tahribatlı malzeme muayenesi de daha çok mekanik deneylerle gerçekleştirilir. Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri
arasındaki ilişkileri belirlemek için farklı mekanik deneyler yapılır. KEMM, yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kurmuş olduğu tahribatlı muayene laboratuvarı ile tahribatlı muayene hizmeti vermektedir.

Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan
“Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek mühendis, gerekse ara teknik elemanlara
MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin; merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına
tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların,
çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi
ve Kaynak Mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirmesi için; ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene MerkeziKEMM” kurulmuştur. Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi’nin hizmet alanı, Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, eğitim, sınav, belgelendirme
ile test ve muayenelerini kapsamaktadır. Eğitim, sınav,
belgelendirme, test ve muayeneler, KEMM tarafından
yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir.

Resim 15. Tahribatlı Muayene Laboratuvarımız

eWPQR-WPS Hazırlama Mühendislik Hizmetlerimiz

Tüm bu hizmetlerin yanında Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimiz, özellikle Kaynaklı İmalat ve Malzeme Teknolojisi içerisinde yer alan sektörlerde ortaya
çıkan sorunlara işaret etmek, gelişen teknolojiler ile
ilgili katılımcılara bilgi vermek ve sektörel olarak ortak çalışma alanları yaratmak için, ücretsiz etkinlikler
düzenlemektedir.

Resim 16. 2019 yılı NDT Günleri Etkinliği
Kaynaklı imalat, tüm parametreleri önceden doğrulanmış bir yöntem testi (WPQR) referans alınarak
belirlenmeli ve gerçekleştirilmelidir. Belirlenen ve
onaylanan WPQR neticesinde, imalatçı elinde bulunan WPQR’ların kapsam aralığını göz önünde tutarak hazırladığı WPS (Kaynak şartnamesi) evraklarına
göre kaynaklı imalatını gerçekleştirir. Kaynak Eğitim
ve Muayene Merkezi, WPQR/WPS hazırlanması ve
onaylanması konularında mühendislik hizmeti vermekte olup, gerekli tüm testleri kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.
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yapmakta ve üyelerimize, katılımcılarımıza ve ülkemize katkı koymak için tecrübeli kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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havacılık köşesi

SÜPERALAŞIMLAR VE HAVACILIK
ENDÜSTRİSİNDEKİ ÖNEMİ

S

kün olacak ve bu da daha nitelikli ve
yüksek miktarda Aluminyum ve Titanyum elementleri içeren alaşımların
üretiminin önünü açacaktır.

üperalaşımlar denilince akla
ilk olarak, yüksek korozyon ve
ısı dayanımına sahip, mekanik
özelliklerini yüksek sıcaklıklarda dahi muhafaza edebilen metalik
alaşımlar gelmektedir. Bundan dolayı
süperalaşım terimi “yüksek sıcaklık
alaşımları” terimi ile özdeş olarak
anılmaktadır. Geleneksel olarak kategorize edildiğinde süperalaşımlar
üç farklı grup altında gruplandırılabilirler bunlar; demir nikel esaslı, nikel
esaslı ve kobalt esaslı süperalaşımlar
olarak sıralanabilir.

Süperalaşımlar ile ilgili bilimsel araştırmaların ana
motivasyon kaynağı ve başlıca kullanım alanı havacılıkta kullanılan gaz türbinleri olmakla birlikte, bu
alaşımların ilk üretimi daha eskilere dayanmaktadır. 1917 yılında Fransız Imphy şirketi, ATG (Alliage
pour Turbines a Gaz – gaz türbinleri için alaşım) adını verdiği bir alaşım için patent aldı. Bu alaşım, enerji
üretiminde kullanılan gaz türbinlerinde kullanılmak
için tasarlanmıştı ve Nikel, Krom, Demir, Tungsten,
Karbon elementlerinden meydana getirilmişti. Süperalaşımların mukavemetinde halen en önemli görevi
üstlenen Aluminyum ve Titanyum elementlerinin
çökelme sertleşmesi üzerindeki rolünün fark edilerek
patentinin alınması ise 1929 yılında gerçekleşecekti.
1920’li yıllarda Vakum İndüksiyon Tekniği (VIM)
kullanılarak Wilhelm Rohn tarafından Nikel-DemirKrom alaşımlar Almanya’da üretilmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda 1941 yılında halen çeşitli gaz türbinlerinde kullanılan Nimonic 80 alaşımı İngiltere’de
geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı süperalaşımların
gelişimini ve yeni alaşımların üretilmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Bu çabalar, 1950’li
ve 60’lı yıllarda pek çok yeni alaşımın kullanıma girmesi şeklinde meyvelerini verdi. 1970’ler ve 80’ler ise
ağırlıklı olarak yeni üretim, ısıl işlem vb. proseslerin
geliştirilmesi şeklinde geçti.
Diğer pek çok teknolojik alanda olduğu gibi süperalaşımların da gelişmesi, farklı alanlardaki yeni keşiflerden etkilenecektir. Örneğin Bor elementinin kritik
etkisi ancak 1960’larda Analitik kimya alanındaki
gelişmelerin sonucunda bu elementin küçük miktarlarının tespit edilebilir olmasından sonra anlaşılabilecektir. Benzer şekilde elektron mikroskobunun
geliştirilmesinden sonra, kritik çökelme sertleşme
fazları gözlemlenebilecektir. Vakum ergitmenin endüstriyel ölçekte kullanımı 1950’lerden sonra mümMmo Eskişehir
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Oda sıcaklığında süperalaşımların mekanik mukavemet değerleri, çok daha
ucuza ve kolay imal edilebilen düşük
alaşımlı çeliklerden farklı değildir. Bununla birlikte oda sıcaklığında dahi zorlu çevresel koşullar altında korozyon
dayanımları çoğu metalik alaşımdan
daha üstündür. Bu nedenle deniz üstünde kurulan petrol platformları gibi
zorlu koşullar altında çalışacak kritik
komponentlerde tercih edilirler. Benzer şekilde düşük sıcaklıklarda çeliklerden farklı olarak kırılganlaşma eğilimi göstermedikleri için kyrojenik uygulamalarda da sıklıkla kullanılırlar. Yine de süperalaşımlar
esas kullanım alanını yüksek sıcaklık uygulamalarında bulurlar. Yüksek sıcaklıklarda sergiledikleri
mekanik ve kimyasal özellikleri eşsizdir. Oda sıcaklığında aynı çekme ve akma dayanımına sahip örnek
düşük alaşımlı bir çelik ile süperalaşım ele alındığında, 500 santigrat derece sıcaklıkta çeliğin çekme
ve akma mukavemeti yaklaşık yarısına inerken, 900
santigrat derece süperalaşımın mukavemetinin yaklaşık %80 kadarını hala koruduğu gözlenir. Modern
süper alaşımlarda sayıları 15’i bulabilen nikel, krom,
demir, kobalt, alüminyum, titanyum, iridyum, renyum, osmiyum, bor, niyobyum, tungsten, zirkonyum,
talyum, hafniyum, molibden gibi elementlerin bir
arada kullanıldığı görülmektedir. Alaşımların sürünme ve korozyon direncini arttırabilmek amacıyla
geleneksel çok kristalli tanelerin yanı sıra yönlendirilmiş katılaşma ile üretilmiş kristaller ve tek kristal
malzemeler kullanılmaktadır. Süperalaşımlar hassas
döküm, dövme, süper plastik şekillendirme, toz metalürjisi ve son olarak eklemeli imalat teknikleri kullanılarak üretilmektedir.
Süperalaşımların çalışma koşulları altında ihtiyaç
duyduğu başlıca özellikler; yüksek çekme ve akma
mukavemeti, sürünme dayanımı, yorulma dayanımı, termal şok direnci ve korozyon direnci şeklinde
sıralanabilir. Tüm bu özelliklerin hepsini bir arada
sunabilen başka bir malzeme grubu henüz geliştirilememiştir.
Kullanım alanları incelendiğinde, havacılık ve enerji
sektöründe kullanılan gaz türbinleri en büyük payı almaktadır. Özellikle havacılık alanında kullanılan gaz
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havacılık köşesi
türbinleri, tek başına süperalaşımların toplam kullanımının %75’ini kapsamaktadır. Kalan %25’lik alanı,
enerji sektöründe kullanılan gaz türbinleri, medikal,
kimya sektörleri, petrokimya uygulamaları, uzay
araçları, nükleer reaktörler gibi çok endüstri kolu
paylaşmaktadır. Sabit ve hareketli gaz türbin kanatçıkları, diskler, yanma odaları, egzoz nozul ve flapları
gibi havacılık gaz türbinlerinin sıcak kısım parçalarının tamamı süperalaşımlardan imal edilmektedir. Şekil 1’de bir gaz türbininin şematik görünümü ve şekil
2’de RB 199 Turbofan gaz türbinine ait nikel esaslı
süperalaşımdan imal edilmiş hareketli türbin kanatçığı görülmektedir.

kaplamalarının kullanımı ve sıcak kısım parçalarının
sofistike metotlarla soğutulması gibi çeşitli yollara
başvurulmaktadır.
Ülkemizde süperalaşımlar henüz endüstriyel ölçekte yaygın olarak üretilememektedir ancak Savunma
Sanayii başta olmak üzere TEI gibi endüstriyel ve
TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlarda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Havacılık endüstrisinde mesafe
alabilmek için, bu malzeme grubunun dışa bağımlı
kalınmadan milli imkanlar ile üretim ve geliştirme
kabiliyetinin kazanılması kritik önem arz etmektedir.

Şekil 1: Bir gaz türbininin şematik görünümü [5]
Referanslar

Şekil 2: Nikel esaslı süperalaşımdan imal
edilmiş hareketli türbin kanatçığı [6].
Gaz türbinlerinde süperalaşımların kullanım sıcaklığını daha da arttırabilmek ve böylece türbin verimini
arttırabilmek amacı ile günümüzde Termal Bariyer
Kaplamalar (TBK) başta olmak üzere çeşitli yüzey
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[1]S. F. Diltemiz and S. Zhang, “Superalloys for
super jobs,” in Aerospace Materials Handbook,
CRC Press, 2016, pp. 1–75.
[2]R. C. Reed, The Superalloys: Fundamentals
and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
[3]C. T. Sims, “A History of Superalloy Metallurgy for Superalloy Metallurgists,” Aug.
2012, pp. 399–419, doi: 10.7449/1984/superalloys_1984_399_419.
[4]“Superalloy - Wikipedia.” https://en.wikipedia.
org/wiki/Superalloy (accessed Jul. 06, 2021).
[5]By Jeff Dahl, Turkish translation by TurkDragon, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=12868844
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BENİM GERÇEK PATRONUM; İŞİMDİ
Makina Mühendisi Fikret Uluakay, 23 yaşında başladığı mühendislik mesleğine hala
devam eden çok nadir insanlardan biri... Yaşamı boyunca mesleğine büyük katkılar sunan ve önemli çalışmalara imza atan
Uluakay’ın yaşam öyküsü gençlere
ilham verecek türden. Çocukluğunu,
öğrencilik yıllarını, üzüntülerini, hayatının kırılma anlarını, yaşamın
kendisine sunduğu güzellikleri
ve öğretileri paylaşan Uluakay,
“Siz hayatı yönetemiyorsunuz
hayat sizi cilveleriyle yönetiyor,
yanlış bir yolda iseniz ısrarcı
olmamak yeni bir yol çizmek
gerekir, çünkü düşünmediğiniz
bu yol sizin için çok daha güzel
sonuçlar doğurabilir” diyor.

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

1

951 Eskişehir doğumluyum, benden küçük iki kardeşim var. Bir evde hep beraber büyümek durumundaydık. Ailenin büyük çocuğu olarak birtakım sorumluluklar üstlendim, beşinci sınıftan beri iş hayatındayım.
İnkılap ve Cumhuriyet ilkokullarında okudum. Ortaokulda başarılı bir eğitim sürdüremedim. O yıllarda ortaokulu bitirmek için yıl sonunda tüm derslerden bitirme
sınavına girerdiniz. Haziran ve Eylül sınavları sonunda 4
dersten kaldım ve okula devam etmeden 1 yıl bekledim.
Boş geçen yılı babamın Eskişehir sanayi çarşısındaki tamirhanesinde çalışarak geçirdim. Ertesi yıl Haziran ve
Eylül döneminde tekrar sınavlara girdim, kaldığım 4 dersi verdim. Eskişehir Atatürk Lisesi’ne geçtim ve 1969’da
mezun oldum. Baba mesleğim motor tamirciliğiydi fakat
babam çocukluğumdan beri makina mühendisi olmamı
istiyordu. Ben de birisi büyünce ne olacaksın diye sorduğunda, çocukluğumdan ezberlediğim makina mühendisi
cevabını verirdim. Gerçi o yıllarda şimdiki gibi çok seçenek de yoktu. Lisede başarılı bir eğitim sürecinden sonra aldığım puanla İstanbul Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği bölümünü kazandım. O yıllarda fakülteye
girişten sonra 4 ayrı yan daldan birini seçerdiniz. Ben de
“Sanayi” branşını seçtim. Temelde makina mühendisliği
derslerinin yanı sıra bugünkü adı Endüstri Mühendisliği
olan destek derslerini de almış oldum. Biraz önce anlat-
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tığım İlkokul ve orta okul yıllarındaki başarısız süreçler,
1 yıl babamın dükkanındaki çalışma. Bu süreçler benim
için üzücü, moral bozucu oldu ama beni hayatın zorluklarına nasıl hazırladığını yıllar sonra idrak edebildim.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?
El becerim, görüş becerim ve merakım, ailenin büyük
çocuğu olmam nedeniyle evdeki her türlü onarım ve tadilat işlerini yaparken gösterdiğim sahiplenme, özgüven
ve tatmin duygusu. Böyle bir yönelim ve istek sonucu
seçimim oluştu. İnsan hayatı yönetemiyor, hayat insanı
yönetiyor. Birtakım tesadüfler insanın hayatında kırılma
noktası olabiliyor.
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Sizin kırılma noktanız neydi?
OTELDEKİ 3 GÜNLÜK YALNIZLIK KIRILMA NOKTASI OLDU
O zamanlar üniversite sınavları şimdiki gibi değildi. Sadece üç yerde sınava girebiliyordunuz; İstanbul ve Ankara, İzmir. Lisede tarih öğretmeni amcası olan Sarıkamışlı,
3 yıldır aynı sırayı paylaştığım bir arkadaşım vardı. Diğer
amcalarından biri Ankara’da yerleşik ve arkadaşım bana,
“Ben Ankara’da sınava gireceğim sen de Ankara’ya gel”
dedi. Bu davet hoş oldu, tek başıma gitmemiş olacaktım,
zaten İstanbul ve İzmir seçenekleri de benim için yabancı, kabul ettim ve sınava giriş yeri olarak Ankara’yı seçtim. Arkadaşım sınavdan üç gün önce gideceğimizi söyledi. Üç gün benim için sürpriz oldu. O zamanlar ailemizin
bizi sınav kapısına kadar götürmesini istemez kendi işimizi kendimiz yapardık. Ankara’yı bilmiyorum, bu sürede biraz arkadaşım sayesinde tanımış, gezmiş olurum
diye düşündüm ve üç gün önceden birlikte Ankara’ya gittik. Benim için sınava gireceğim yerin yakınında bir otel
buldum, yerleştim, ancak arkadaşım beni otele yerleştikten sonra ayrıldı, gidiş o gidiş. Orada üç gün tek başıma
kaldım. Daha önceden aldığım ve çok yüzüne bakmadığım bir üniversite hazırlık test kitabı vardı, can sıkıntısından bu 3 günlük yalnızlık sürecinde en büyük dostum
bu test kitabı oldu. Bu hayatın bana sunduğu bir lütuf olmuştu, benim için kırılma anlarından biriydi. Puanımın
yükselmesine bu 3 günlük çalışmamın mutlaka çok büyük etkisi oldu diye düşünüyorum, böylece ilk tercihimde iyi bir fakülteye yerleştim. Bu olay 1969 yılında oldu
ancak o yıllarda anlayamadığım bu gelişmelerin benim
yaşantımda çok daha önemli bir sürprizi daha olduğunu
1981’deki yaşadıklarım gösterdi. Ben 1973’te mezun olup
iş hayatına girdikten sonra 1981 yılında görevim gereği
bir iş gezisi planlandı. Aynı işletmede çalışmakta olduğum üretim şefi meslektaşım ile Konya Çimento Fabrikası ve İzmir’de Batı Anadolu ve Çimentaş Fabrikaları’na
gidecektik. Gezimizin 1. gününde Konya programını icra

ettik 2. gününde ver elini İzmir. Ummadığımız bir sürprizle karşılaştık, maalesef ziyarete gittiğimiz iki fabrikanın da misafirhanesi yok ve gezimizin ikinci gününde
İzmir kazan biz kepçe otel arıyoruz, yer bulmak mümkün
değil. Yer bulamayan gençleri gördük, otel koridorlarında sabahlamaya razı olmuşlar. Yorgun günün sonunda
dinlenebilmek için otel buluruz ümidi ile Manisa’ya gittik nafile, oradan Akhisar’a geçtik, nihayet 23:00 gibi bir
otel bulabildik. Otellerin dolu olma sebebi ertesi gün üniversite sınavların olmasıymış. Düşünüyorum da, Ankara
Eskişehir’e 4 saatlik mesafe, Arkadaşımın bana 3 günlük
kazığı olmasa, ben 1 gün önce Ankara’ya giderdim ki benim de akıbetim de; son gün giden öğrencilerin karşılaştıkları zorluklardan farklı olmayacaktı. Hayat bana şunu
öğretti; birçok kırılma anı yaşıyoruz, o gün için olumsuz
değerlendirdiğimiz kırılma anı, yaşamımızı farklı bir rotaya sokuyor ve orada ilerlemeye başlıyoruz ama günün
birinde bu kırılmanın bizim için çok hayırlı fırsatlar getirdiğine şahit olabiliyoruz.
Diğer kırılma anlarımdan biri de: 27 yıl emek verdiğim işyerimin Esbank nedeniyle 2020 başında BDDK’ya geçişi
nedeniyle 23 yaşında girdiğim işletmeden 50 yaşında ayrılmaktı. Bu benim için çık yıkıcı oldu. Düşünün 23 yıl
emek verdiğiniz işyerinizde “Taşında, toprağında, ekipmanlarında, bölümlerinde çalışan tüm personelin organizasyonun üzerinde izlerini bıraktığınız işyerinden bir
günde ceketinizi alıp çıkıyorsunuz. Ama bunlar da sizin
iradeniz dışında karşılaşabileceğiniz hayatın sürprizlerinden. Kabullenmekten başka hiçbir çareniz yok. Bir an
önce yeni koşulları olduğu gibi kabullenmek ve mükemmelleştirme mücadelenizde sabır, sebat, en iyisini yapma
ideallerinizin peşinde koşmaktan başka bir seçeneğimiz
yok. İnanın siz hayata gülerseniz o da size gülüyor.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler
size neler kattı, öğretti?
Fakülteyi bitirdim ve bir türlü sevemediğim İstanbul’dan
ayrılıp baba evim Eskişehir’e geldim. Benden bir sene
önce mezun olmuş bir aile yakınımın mühendislik bürosu vardı. 1973 yılının Ekim’inde, orada birlikte ortak
olarak çalışmaya başladık. 1974’ün Ocak ayında iş ortağım olan aile yakınım farklı bir kuruma girdi ve bana
işbaşı yapacağını anlaşmasından sonra söyledi. Bana
samimi davranmamış olmasında güvenim sarsılmıştı. Görev benim üzerime kaldı ve ben de kendim devam
etmeye başladım. Mayıs ayında ise annemin kardeş çocuklarından çok sevdiğim saygı duyduğum bir büyüğüm
geldi ofisime. Ve ısrarla Eskişehir Çimento Fabrikası’na
gitmemiz gerektiğini söyledi. Ne kadar ısrar etti ise de
gelmem dedim, ancak sonunda baklayı ağızından çıkardı.
Kendi çocuğunun staj işini rica etmek için genel müdürüne çıkmış, o da görüşme arasında acil bir makine mühendisi arıyorum dediğinde, herhalde çocuğunun staj
işine faydası olur diye “olur bir tanıdığım var getireyim”
diyor. “Beni kırma mutlaka gidelim ama işi kabul etmezsen etme” dedi. Yakınım ya bu ricasını kıramadım, en
fazla yarım günümü harcamış olurum dedim. Neticede
ertesi gün birlikte gittik. Fabrika Genel Müdürü rahmetli Kemalettin Vardar da İTÜ Makina Fakültesi mezunu
imiş. 1960’ta Türkiye’de ilk Devrim Otomobili’ni yapan
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3 başarılı mühendisten biri. Başarılı performansıyla
ELMS (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine kadar yükselmiş. Bu performanslarından dolayı Eskişehir
Çimento’da yapılması planlanan yeni teknoloji kuru
sistem 2. Üretim hattı yatırımı için, Yönetim Kurulu
Başkanı Rahmetli Mesut Zeytinoğlu Kemalettin beyi
Eskişehir Çimento genel müdürlüğüne transfer etmiş.
O tarihte yatırım çalışmalarında görevli olan mevcut yaş
sistem fabrikanın bakım şefi, makina mühendisi geçirdiği bir iş kazasından dolayı uzun süre raporlu ve yatırımına başlanan yeni tesis için had safhada bir makine
mühendisine ihtiyaç var. Ben görevi kabul etmemekte
ne kadar ısrarcıysam Kemalettin bey de beni iknada o
kadar ısrarcıydı. Ne söylersem kabul ediyordu. Sonunda ben halen serbest çalışıyorum ofisim var, bırakmam
mümkün değil dediğimde; Yatırım grubunda görevli
toplam 5 kişiden biri uzun yıllar Eskişehir Sanayi Odası
Başkanlığı yapmış Savaş Özaydemir beyi örnek vererek;
bak Savaş bey de dışarıda çalışıyor ama bizim projemizde
de Elektrik Grubu sorumlu yöneticisi. Sen de hem bu işi
hem de dışarıdaki işini birlikte yürütürsün diye ikna etti.
Neticede 14.05.1973’te yapılacak yeni tesisin yatırım grubunda İnşaat-Makine-Elektrik Sorumlu mühendisleri
takımına katılmış oldum. Bu gelişme benim iş hayatımın
en büyük kırılma ve yeni bir rotaya giriş olayı oldu. 48 yıldır bu sektörde emek veriyorum. İki hafta sonra tesisin
temelini attık. 1976 Mayıs’ta deneme üretimine başladık
ve Haziran içinde performans düzeyine çıktık. 1977 yılında serbest çalışma faaliyetimi sonlandırdım, tecrübe ve
kariyerimi çimento sektöründe “işletme-bakım-yönetimyatırım” üzerine geliştirmeye odaklandım. Bu faaliyetim
Temmuz 2001’e kadar devam etti. Zeytinoğlu Holding
ana kuruluşu Esbank ve Esbank’ın hisse çoğunluğu olan
Eskişehir Çimento Fabrikası’nın da BDDK’ya devri sonrası görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için
yıkım oldu, çünkü emekliydim ve artık iş hayatım bitmişti,
çimento camiasına da bir veda mektubu yazdım, duygularım paylaştım, sonrasında hayatımda ilk kez 1 haftayı geçen bir tatil yapma fırsatı buldum. 1979 yılında evlendim,
BDDK döneminde ayrılıncaya kadar 22 yıl ailemle birlikte fabrikanın hizmet evinde yaşadım. Çimento fabrikaları
günde 24 saat, yılda 365 gün çalışan tesislerdir. Bayram
ve resmi tatiller, sıkıyönetim, vb. her durumda fabrikanı
çalışması durmaz devam eder. Hizmet evlerinde genellikle teknik formasyonu olan kadrolar yaşar. Arızanın saati
vakti belli olmaz, hizmet evinde kalanlar acil müdahale
ve karar sorumlularıdır. Bu nedenle lojman demiyorum.
Çünkü kamuda lojman ifadesi ayrıcalıklı imtiyaz olarak
kullanılabiliyor.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?
Yok, çünkü iş hayatım dolu dolu geçti, her an dolu doluydu. Geçmişe dönüp baktığım zaman unutamadığım
anım, zorla o işe götürülme anım. Bu an yaşanmadan bir
ay önce NATO tesislerine müracaat etmiştim. Mülakatımı yaptılar, başvurumu aldılar, ben Eskişehir Çimento’ya
girdikten bir ay sonra mektup geldi “kabul edildiniz” diye.
O fabrikada benim çok emeğim oldu. BDDK nedeniyle
işimden ayrılmam da hayatımın önemli olaylardan biridir.

KADERİN CİLVESİ: YUVAYA DÖNDÜM
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Ayrıldıktan sonra neler oldu?
Ayrıldıktan 1 ay sonra Çalık Holding’in sahibi Ahmet Çalık bey beni aradı. Türkmenistan’da bir çimento fabrikası
kurmak istediklerini ve benimle görüşmek istediklerini
söylediler. Gittim, görüştüm, anlaştık ve o güne kadar
yapılmamış bir görev sorumluluğu üstlendim. Tümü ile
bir Türk firması tarafından yapılmak üzere yurtdışında
yer seçimi ve fizibilitesinden başlayıp kapasite-teknoloji
seçimi yönetim ve uygulama organizasyonlarının kurulumu, inşaat-mekanik-elektrik-otomasyon ve endüstriyel
bir tesisin tüm bölümleri dahil, devreye alma-performans
testi-Müşteriye teslimi ve garanti süresi de dahil anahtar teslimi bir işin Proje Müdürlüğü görevini başarıyla
tamamladım. Bu sürede BDDK’nın el koyduğu Esçim
UZAN Grubuna satılmış, İmar Bankası’nın TMSF’ye geçişi ile ~10 Fabrika ayrı ayrı açık arttırma ile satış listesine
konulmuştu. TMSF tarafından açık arttırma ile satışı yapılan ESÇİM Eskişehir Çimento Fabrikası’nı en iyi fiyat
veren Sabancı ÇİMSA grubuna satmıştı. Türkiye’ye dönüşümden sonraya isabet eden bu süreçte Sabancı Çimsa
Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmemiz ve mutabakat
sonucu fabrika müdürü olarak tekrar Esçim’de görev
aldım. 07.2001’de Esçim’den ayrılırken TMSF’nin atadığı Fabrika Müdürü Erol Akın bey vardı.16.01.2006’da
ÇİMSA ile Esçim’e gidip fabrikayı teslim alırken yine
BDDK’nın görevlendirdiği Erol Akın bey Fabrikayı teslim etti. Bu da kaderin bir cilvesiydi, yuvaya döndüm.
Çimsa’daki çalışmam; 16.01.2006’dan itibaren 3 yıl sürdü. 2008 yılı başında Polimeks şirketi Türkmenistan’da
Anahtar teslimi entegre yeni bir Çimento Fabtikası ihalesi aldı. 22.04.2008’de ihale sözleşmesini imzaladılar.
Projenin başına geçmem için çağırdılar ancak, bu davetlerine Polimeks Çimento İşletmeleri Yatırım Koordinatörü
olarak göreve başlamam Aralık.2008’i buldu. Polimeks’te
Türkmenistan’da başarılı bir çalışma ile Anahtar teslimi
2 ayrı Entegre Çimento Fabrikası kuruluşunu yönettim.
2012’li yıllardan sonra global ekonomide petrol fiyatlarının ~30 US$ seviyelerine düşmesi, Petrol ve Doğal gaz
gelirine bağlı doğu bloku ülkelerdeki yatırımların durması nedeniyle Polimeks’teki görevimden 2014’ün sonunda
ayrıldım. Sonraki dönemde Çimento tesisi yatırımlarında geliştirdiğim uzmanlık gücüm ile Bursa’da kurulu ve
sektöre hizmet veren Bilim Makina’nın İmalat ve Montaj
ihalesini aldığı Batı Anadolu Çimento’ya bağlı Söke Çimento Fabrikası 3. hattın imalat ve montajıyla ilgili, Bilim
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bizden biri
Makina’nın Bilecik Vezirhan’da kurduğu Dinçer Çimento Fabrikaları kuruluş süreçlerinde Teknik Danışman
olarak hizmet verdim. Bu görevim 3 yıl sürdü.

Bu uzun çalışma hayatı size ne öğretti?
Yaşım 70’i geçti meslek hayatım 48 yıl oldu sektörde devam eden benim gibi insan sayısı bir elin parmakları kadardır, benim şansım hayatımdaki bu kırılma anları beni
farklı alanlara yönlendirdi ve böylece daha faydalı olabilme, meslekte daha uzun süre ayakta kalma, hizmetlerime
değer katmama vesile oldu. Hayat felsefem; rüzgara göre
yelken açacaksınız oldu. Siz hayatı yönetemiyorsunuz
hayat sizi yönetiyor, önemli olan, koşullara göre pozisyon
alabilmek. Hayatta karşılaştığınız olaylar sizi rotanızdan saptırabilir, sizi üzebilir, ancak yeni rotanın size ne
fırsatlar yaratacağını bilemezsiniz. Bütün güç sizin elinizdedir. Aslında siz kendinizi bildiğinizden fazlasısınız,
yaradılıştan var olan yeteneklerinizi geliştirmeniz, farklılıklarınızla öne çıkmanız durumunda değişen rotanızda
eskisinden daha memnuniyet ve tatmin yaratıcı duruma
gelmeniz sürpriz olmayacaktır. İnsanlar birbirinden çok
farklı, bizler de farklıyız, kendimizi değiştiremediğimiz
gibi diğer insanları da değiştiremeyiz. İnsanları olduğu
gibi kabul etmek ve yeteneklerini öğrenip o istikamette gelişmesine yardımcı olmak en doğrusudur. Sabır ve
hoşgörü her şeyin üstesinden gelir. Ancak hayatta insan
sıkıntı çekmeden sabrı öğrenemez. İnsanlar doğruyu
kendileri bulmalı ve büyükler de buna sabır göstermeliler. Büyüklere düşen görev, çocuklarına ve gençlere her
şeyi altın tepside kolay yoldan sunmamalı. Onlara az da
olsa sıkıntıyı, sabretmeyi, kendi istekleri olmasa da bazı
işlerde çalışmayı, başarmayı tatmalarına ortam hazırlamalıyız. Bu mücadeleyi küçükken kazananlar, hayatta
karşılaşacakları zorluklara daha bağışık olurlar.

şey değildir, buna da görsel zeka diyelim. Bu mühendislikte önemli bir yetenektir.

Aile ve iş hayatınız birlikte nasıl yürüdü, sizin çalışma hayatının zorlukları oldu mu?
Aile ve iş hayatı zorluklarla doludur. İşteki gündemimi
mümkün olduğunca eve taşımadım. Kadınlar ve çocuklar
daha duygusal olabiliyorlar. Benim 1 günde unuttuğu iş
stresleri onların hafızalarından silinmeyen önyargılara
sürükleyebilir. Hepimiz insanız ve birbirimizden farklıyız. Eşimin karakteri benden farklı benimki ondan. Ne
ben eşimin bazı davranışlarını eleştirebilirim ne o benim
davranışlarımı eleştirebilir. Bu birlikteliğin temel ilkleri
var “sabır hoşgörü, anlayış”. Hiçbir ortam sorunsuz olmaz. Ailede de sabır, iyi niyet, hoşgörü sonucunda herkes
birbirinin kabul edebilir ölçüye gelir. Bunu evin reisi olarak önce anne baba yapmalı. 1979 yılında evlendim, 42
yıldır evliyim iki evladım var, kızım doktor, oğlum mühendis oldu. İkimiz de birbirimizi olduğumuz gibi kabul
ettik. Ne ben ailemi ne ailem beni ihmal etti.

ÇOK KONUŞAN DEĞİL DİNLEYEN KİŞİLER OLMALILAR

Gençlere bu mesleği önerir misiniz?

Gençliğe ne önerirsiniz?

Gençlere bu mesleği öneririm, gençlerin kendine has
özellikleri var bazıları çok konuşkandır, tüm sorulara
yanıt verir, bazıları ise sessizdir ve dinlemeyi tercih eder
soru sormadan cevap vermeyebilirler. Ben daha sessiz,
söz hakkı tanınmadıkça söze girmeyen bir kişiydim. Bu
benim yapımdı. Gençliğimde bu özelliğim beni sıkardı.
Ancak yaşadığım ve gördüklerimden çıkardığım sonuç;
çok konuşan insanlar, dinlemediklerinden ne kaybettiklerini bilemiyorlar. Konuyu ne kadar iyi bilsek dahi
üzerinde konuşulanları dinlemenin hiçbir zararı olmaz,
katkısı olur. İnsanlar bilgiyi okuyarak, görerek ve dinleyerek öğrenirler. Çünkü dinlediğiniz zaman kafanızda o
konu üzerinde bildiklerinizle yeni bir korelasyon olur ve
bunlardan yeni varsayımlar üretebilirsiniz. İnsanlar gibi
hafıza ve düşünce yapılarımız da farklı olabiliriz. Bazılarımız ezberciyiz, Bazılarımızın matematik zekası daha
iyi, bazılarımız mantıklı ve analitik düşünebiliyor, bazılarımızın edebi yönü kuvvetli, Hepsi bir arada olanlara
süper demek lazım ama yüzde kaçımız böyle. Makina
bölümünü seçecek öğrencilerin de çok konuşan değil,
dinleyen karakterler olmaları gerekir. Makine ezbercilere göre bir bölüm değildir. Bir de bakmak ve görmek aynı

Gençler mutlaka planlı yaşamalı, bu onlara zaman kazandırır, kalkarken mutlaka o gün için bir gündeminiz ve
planınız olmalı, olmazsa pek çok işinizin yarım kaldığını
görürsünüz. Gençlere söyleyeceğim, çözümleri sorunları
ve sorumlulukları sahiplenin. Sorumluluklar verilmez,
sorumluluk alınır. Çözümü başkasında değil kendinizde
arayın. Masada sorunu çözmek için tartışırken; önce başkalarının değil size düşen görevlerin ne olduğunu yorumlayın, herkesten de bunu isteyin. Bakın sorunlar ne çabuk
çözüm bulacak.
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Son sözleriniz…
Hayatta gerçek dostunuz bir elin parmaklarını geçmez,
insanlarla samimi olmak dost olmak anlamına gelmiyor.
Gerçek dostlarınızı doğru seçin. Gençlere söyleyeceğim;
iş seçerken parayı önde tutmayın. Önemli olan yapacağınız işin size kazandıracağı bilgi birikimi ve uzmanlaşmadır. Uzmanlaşma para ile satın alınamaz. Biz paylaşmakla yükümlüyüz, güçlü olanlar güçsüzlere yardım etmeli,
gerçek mutluluk dayanışma ile olur çünkü yaradılış felsefemiz bu.
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DOĞUM

Bizim Köşe

»
Üyemiz Mehmet Bilen’in 17.06.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Enes Eymen’e mutlu
ve sağlıklı bir yaşam dileriz.
•
Üyemiz Murat Akay’ın 23.06.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Tuna’ya mutlu ve
sağlıklı bir yaşam dileriz.

EVLİLİK

»
Şube personelimiz ve üyemiz Eda Çobanoğlu, Özcan Özdemir ile 09.06.2021
tarihinde,
»
Üyemiz Ozan Artar, Tuğba Baykuş ile 26.06.201 tarihinde,
evlendiler.
Çiftlere mutluluklar dileriz.

		

HASTALIK

»
Şube personelimiz Özkan Çatak’ın annesi 05.05.2021 tarihinde
ameliyat olmuştur.
geçirmiş olduğu rahatsızlıklar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi
sunar, acil şifalar dileriz.

VEFAT
»
»
»
»
»
»
»
»

Üyemiz Altuğ HOCAOĞLU’nun babası 05.05.2021 tarihinde,
Üyemiz Meriç Alper’in babası 06.05.2021 tarihinde,
Üyemiz Mesut Tekkalmaz’ın babası 08.05.2021 tarihinde,
Üyemiz Ramazan Bezek’in abisi 17.05.2021 tarihinde,
Üyemiz Gürbüz Yılmaz 28.05.2021 tarihinde,
Üyemiz Kenan Engün’ün annesi 10.06.2021 tarihinde,
Üyemiz Prof. Dr. Tahir Karasu 23.06.2021 tarihinde,
Üyemiz Prof.Dr. Hidayet Buğdaycı 24.06.2021 tarihinde,
vefat etmiştir. Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor,
başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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