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Bülten, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların
yayınlanıp yayınlanmamasına TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Eslişehir 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

Şube Genel Kuruluna Doğru
Şubemiz yeni çalışma dönemi için siz değerli
üyelerimizin iradesini almak üzere genel kurul çalışmalarına başlamıştır.
Ülkemizin tarihinde demokrasinin önemli
kurumlarından olan TMMOB’nin tüm oda ve şubeleri aynı şekilde; Ocak-Mayıs 2018 ayları arasında genel
kurullar dönemine girecektir. Sonrasında da tüm temsilcilik, şube ve oda merkezleri yeni çalışma dönemlerine, genel kurullarda alınan ilkesel kararlar doğrultusunda çalışmalarına başlayacaktır. Üyelerinden
aldığı güçle işbaşına gelen yeni yönetim kurulları iki
yıl boyunca genel kurullarda alınan bu ilkesel kararlar
doğrultusunda üyelerinin iradesini ülke gündemine taşımak için gerekli inisiyatifi kullanmaları gerekmekte
ve şubelerini şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yönetmek için gereken gayreti göstereceklerdir.
Ülkemizin en büyük meslek örgütlerinden
biri olan Makina Mühendisleri Odası’nın üye sayısının 120.000 seviyesine ulaşmış olmasının getirdiği
paradoksal sorunlar yönetimlerin işlerini her geçen
gün daha fazla zorlaştırmaktadır. Üyelerimizin taleplerinin temelinde işsizliğin yanı sıra, ücretlerin düşük
olması, çalışma şartlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı
yönünden oldukça geri olması bulunmaktadır.
Ancak farklı görüşlerin bir arada, yazılı ve yazılı olmayan demokratik hukuk kuralları çerçevesine
örülmüş toplumsal örgütlenmeler aracılığıyla çözüme
ulaştırılabilecek olan bu problemler yönetim kurullarının başlıca gündemi olacaktır.
Yeni yönetim kurullarının bir diğer önemli
gündemi kuşkusuz yıllardır sürdürülen kamusal denetimler konusudur. Bu konu bazı çevrelerce kasıtlı
olarak odaların gelir kapısı olarak gösterilmek isteniyor olsa da ardında yatan asıl gerçek şudur: Toplum
sağlığını ilgilendiren teknik problemler karşısında
bağımsız, bilimsel ve teknik kuruluşların en doğru ve
kalıcı çözümler üretebilmesi, ayrımcılık ve kayırma
yapmıyor olmaları, son olarak da kâr amacı gütmüyor
olmalarıdır.
Bilindiği gibi AKP iktidarı bu denetimleri ya
özelleştirmiş ya da ortadan kaldırmıştır. Son olarak
LPG’li araçların sızdırmazlık kontrollerini sona erdiren hükümetin aldığı bu kararın arkasında hiçbir bilimsel ve kabul edilebilir teknik bir gerekçe görünmeMAKINA
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mektedir. Varsa da bizler bilmiyoruz çünkü kamuoyu
önünde bu konunun uzmanı olan biz mühendislerle
tartışmaya açılmadan karar alınmıştır. Bu hiç kuşkusuz ne ilk ne de son olacaktır. Hükümetin bu ve bunun
gibi konulara yaklaşımı yönetim kurullarımızı yeni dönemde daha zorlu bir hukuksal ve demokratik bir mücadelenin beklediğini göstermektedir.
Son olarak; üreten ve sanayileşen bir
Türkiye’nin en önemli yapı taşlarını örebilecek olan
mühendislerin, kendilerini ilgilendiren tüm mesleki
alanlarda ülkenin yönetimine doğrudan katkı sunabilmelerinin yolu TMMOB ve bağlı odaları olduğu
gerçeği çok açık ve net bir biçimde anayasamızda tespit edilmiştir. Yönetim kurullarımızın, odalarımızı ve
meslektaşlarımızı bu anlam ve içerikten uzaklaştırma
çabası içine girmiş olan hükümete karşı anayasanın ve
demokrasinin temsilcisi olmaları gerekiyor.
Demokrasi ve cumhuriyet birbiri ile doğrudan
bağlı kavramlardır ve biri olmadan diğerinden bahsedilemez. Ülkemizdeki tüm iktidarlar bugüne kadar demokrasi ve cumhuriyetin kendilerine sundukları eşit
haklar sayesinde bu gücü elde etmişlerdir. Ancak son
yıllarda ülkemizde hiçbir konu kamuoyu önünde şeffaf
ve eşitlikçi ilkelerle tartışılmadan karar alınmaktadır.
Ülkemiz her alanda “Kanun Hükmünde Diktelerle”
yönetilmektedir. Cumhuriyet ve demokrasinin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara karşı, emeğin,
hukukun, bilimin ve tekniğin önceliğini kendisine ilke
edinen toplum kesimleri ile bir arada duran odamızı
yeni dönemlerde tüm bu olumsuzluklara karşı daha
güçlü kılacak olan tek güç siz değerli üyelerimizin genel kurullarımızda vereceğiniz destek olacaktır.
Demokrasi ve cumhuriyeti yeniden yukarıya
taşımak için, ülkemizin güzel yarınları için sizleri Ocak
ayı içinde yapılacak olan genel kurulumuza katılmaya
çağırıyoruz.
Saygı ve Sevgilerimizle

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
HAKAN ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkanı
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EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ

Y

az dönemi eğitim faaliyetlerimizde Meslek içi
Eğitim Merkezimizin eğitimlerimize 142 üyemiz katılarak uzmanlık belgelerini aldılar ve or-

yantasyon eğitimlerini tamamladılar. Teknik Personel
Yetiştirme Eğitimlerine katılan 74 personele katılım
belgeri verildi.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMCİ

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
Oryantasyon Eğitimi

Erhan İNAN
(Makina Mühendisi)
Erhan İNAN
(Makina Mühendisi)
Erhan İNAN
(Makina Mühendisi)

Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Mühendis
Yetkilendirme Kursu

İbrahim KÜÇÜKAÇIL
(Makina Mühendisi)

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM
YERİ

KATILIMCI
SAYISI

11 Temmuz 2017

Eskişehir

23

12 Temmuz 2017

Eskişehir

14

13 Temmuz 2017

Eskişehir

17

15 - 16 - 22 - 23
Temmuz 2017

Eskişehir

20

28 - 29
Temmuz 2017

Eskişehir

23

İbrahim ÖZÇAKIR
(Makina Mühendisi)

01 - 03
Ağustos 2017

Eskişehir

Oğuz KEPEZ
Şantiye Şefliği Semineri Kursu (Makina Mühendisi)

11 - 13
Ağustos 2017

Eskişehir

19

18 Ağustos 2017

Kütahya

18

Asansör Avan Proje Hazırlama İbrahim ÖZÇAKIR
Mühendis Yetkilendirme Kursu (Makina Mühendisi)
Asansör Mühendis
Yetkilendirme Kursu

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Erhan İNAN
(Makina Mühendisi)
Oryantasyon Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Erhan İNAN
(Makina Mühendisi)
Oryantasyon Eğitimi

28 Ağustos 2017

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi (Afyonkarahisar)

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi (Kütahya)
MAKINA

4

Afyonkarahisar

9

9

Asansör Mühendis Yetkilendirme
Kursu (Eskişehir)

Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Mühendis
Yetkilendirme Kursu (Eskişehir)
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EĞİTİMLER

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI
EĞİTİMİN ADI
Tüplü LPG Dağıtım Personeli
Kursu

EĞİTİMCİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM
YERİ

KATILIMCI
SAYISI

16 Temmuz 2017

Afyonkarahisar

12

22 - 23
Temmuz 2017

Eskişehir

18

Tüplü LPG Dağıtım Personeli
Kursu

Selçuk UNDU
(Makina Mühendisi)
Bünyamin BALÇIK
(Makina Mühendisi)
Enis Emrah ERTAN
(Makina Mühendisi)

23 Temmuz 2017

Eskişehir

6

Hidrolik Platform Eğitimi

Bünyamin BALÇIK
(Makina Mühendisi)

24 - 25
Temmuz 2017

Eskişehir

13

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum (Pompacı) Personeli
Kursu

Selçuk UNDU
(Makina Mühendisi)

12 - 13
Ağustos 2017

Afyonkarahisar

28

Hidrolik Platform Eğitimi

Hidrolik Platform Eğitimi (Eskişehir)
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ŞUBE’DEN HABERLER

BOZCAADA GEZISI

Şubemiz bu yıl bağbozumu öncesi 18-19-20 Ağustos 2017
tarihlerinde Bozcaada’ya gezi düzenledi.

1

7 Ağustos gecesi başlayan gezimize 35 üyemiz
katıldı. 18 Ağustos sabahı ulaştığımız Geyikliden feribotla Bozcaada’ya geçerek otellerimize
yerleştik. Üzüm bağları ve şarapları ve günbatımı ile
ünlü Bozcaada’nın şarap yapım süreçlerini içeren yerleri gezildi. İncecik kumu ve pırıl pırıl turkuaz denizi

ile büyüleyici Ayazma Plajı’ında denize girildi. Üzüm,
reçel, zeytinyağı ve hatıra eşyalarının satışa sunulduğu
pazardan alışveriş yapıldı. Ülkemizdeki en güzel günbatımını izleme fırsatını bulduk. Üyelerimiz birlikte
olmanın keyfiyle Bozcada’da iki harika gün geçirildi.

MAKINA

7

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

TOPLUMUMUZDAKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ALGISI
Sosyolojik Değerlendirme

İ

nsanlık tarihi boyunca, sağlık ve güvenlik ihtiyacı hep
hissedilmiş ve günümüze kadar da artarak gelmiştir.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde temel fizyolojik ihtiyaçlardan sonra güvenlik ihtiyacı kendisine ikinci kademede yer bulmuştur.
Bu durum şu anlama gelmektedir, bireyler, toplumlar, dolayısı ile devlet yönetimleri, sağlıklı ve güvenli bir
alt yapı, yaşam ve çalışma alanı oluşturamazlarsa hiyerarşik
sıralama da diğer önemli basamaklara ulaşmak çok zorlaşmaktadır. Toplumsal huzur ve refah seviyesi gelişen dünyanın gerisinde kalmaktadır. Endüstriyel anlamda da bilgi
(know-how) ve makina altyapısı istenilen seviyeye ulaşamayacağı için nitelikli iş ve kurumsal işyerlerinin sayısı giderek
dünya ortalamasının altına düşmeye mahkum olacaktır. Dolayısı ile ortaöğretim ve üniversitelerden yetişen başarılı ve
nitelikli iş gücü (beyaz ve mavi yaka), ya pasif, yani katma değeri olmayan işlere yönelecek veya geçim sıkıntısı ve temel
ihtiyaçlar sorununu aşmak için kendi alanı dışında çalışmaya başlayacaktır ya da başka ülkelere beyin göçü yaşanması
kaçınılmaz olacaktır. Böylece çalışma barışı ciddi anlamda
yara alacaktır.Sistemsel ve güvenli yaşam ve çalışma alanlarının oluşturulamaması bir diğer sorun olan bireysel hukuksuzluğu da yanında getirecektir. Problemli noktaları bireyler kendileri çözmeye çalışacak ve gücünü kamudan alan
hukuk sistemi bundan olumsuz etkilenecektir. Toplumun ve
bireylerin düşünce yapıları ve mantalite dediğimiz, ortak yaşam kurallarını, medeniyeti, ahlak ve tüm beşeri anlamdaki

kılmamalıdır). Yollar da ki
güzergahlar ayrılmalı ve saatler düzenlenmelidir. Okula gelindiğinde araçtan inip
sınıfa girene kadar güvenli
alanlar oluşturulmalı, ergonomik ve tasarımsal devrimler yapılarak adeta çocukların beynine işlenmelidir. İşyerleri
ve toplumsal alanlarda da aynı mantık işletilerek, kuralların
ve sistemin çiğnenmesi teknik olarak engellenmeli ve insanların kararlarına bırakılmamalıdır. 5 ve 10’ar yıllık toplumsal
mükemmelleşme modelleri ile bozulmadan ve sekteye uğratılmadan sürdürülmelidir. Tüm endüstri ve sanayi alanlarında ve fabrikalarda makinalar otomatik kontrol sistemleri ile
donatılmalı ve bunlar sağlanmadan çalışmaya devam edilmemelidir.
Makina ve tüm araçlar fuarlarda bile sağlık ve güvenlik donanımları olmadan sergilenememelidir. Güvenli ve
standartlara uygun üretilen belgeli ürünlere teşvik verilmeli
ve özendirilmelidir. Toplumsal bir seferberlik başlatılarak,
tüm alanlarda yetkin ve nitelikli, fikirsel ve düşünsel olarak
ta gelişimini tamamlamış bireyler yetişmelidir.
Güvenli ve sağlıklı çalışma ile orta ve uzun vadede işletmelerin birçok alanda maliyetlerini düşürdükleri ve
daha verimli çalıştıkları yapılan araştırmalar ve bilimsel ölçme yöntemleri ile ortaya konulmuştur.
Bunu bir modelle açıklayalım;

Risk Yönetim Çatısı

Tehlikelerin
belirlenmesi

Risklerin
yazılması

Analiz
edilmesi

önemli kuralları yöneten düşünsel meleke, onarılması güç
hasarlar alacaktır. İnsanlar, bu işyerini ben mi kurtaracağım,
bu ailedeki tek insan ben miyim, her koyun kendi bacağından asılır demeye başlayacak ve ailede, işte sosyal hayatta,
trafikte maganda hayat tarzları ve saygısızlık hüküm sürmeye başlayacaktır. Temel hak ve özgürlükler giderek dar bir
alana sıkışıp kalacaktır. Aslında kendi özgürlüğümüz, başkasına tanıdığımız sağlıklı, güvenli ve geniş bir hareket alanı iken tam tersine işlemeye başlayacak ve toplumsal gelişim
duracaktır.
Peki ne yapılmalıdır?
Çocuklara ana sınıfından, toplumsal ahlak kuralları, adab-ı muaşeret, sağlıklı ve güvenli yaşam mantalitesi
öğretilmeli ve yaşatılmalıdır. Örneğin; öğrenci okul servisine
binerken yardımcı personel yere inip nezaret etmeli varsa
çantasına destek olmalıdır, yerine oturup emniyet kemerini
takmadan araç hareket etmemelidir (teknik olarak ta elektronik sistemlerle bu sağlanmalı ve şoförün inisiyatifine bıraMAKINA
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Önleyici
tedbirlerin
alınması

İzleme ve
geliştirme

Verimli
çalışma

Sağlık ve güvenlik meselesi bir yük ve zorunluluk
değil de, bir yaşam şekli olarak küçük yaşlardan itibaren aşılanmalıdır. İşyerlerinin bu kuralları uygulaması için teşvikler verilmeli ve etkin bir şekilde denetlenmelidir. Gerekirse
iş müfettişleri iki yıl boyunca sahada ceza uygulamadan
rehberlik vazifesi yaparak işyeri şartlarının geliştirilmesine
destek olmalıdırlar. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş
güvenliği şartlarının uygulanmasını ertelememeli ve mevzuatlardaki hükümlerin arkasında durmalıdır. İşverenin
gözünde inandırıcılığını kaybetmemelidir.Bir diğer konuda
iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri kendi kişisel gelişimlerini yükselterek, araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıp
nitelikli çalışmalıdırlar. İşverenlerin kumandasında değil
kendi otoritelerini kurup sistem geliştirmelidirler.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
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TEKNİK

SU YÖNETİMİ VE
KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ
SUAT BALCI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyonu İdaresi Genel Müdürü
Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri Eskişehir/TÜRKİYE

1.DÜNYA SU RİSK ATLASI

Şekil 1. 3 Aylık Kuraklık Haritası (MGM)

Kaynak:
www.wri.org

Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu
tehdidin ekonomiye olası etkilerini inceleyen
Dünya Bankası, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika ülkeleri için karamsar bir gelecek tablosu çizmektedir.
1.1. Türkiye’ de Kuraklık Risk Projeksiyonu

Dünya Bankası’na göre iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki, ülkenin su
verimliliğini artırması, borulardaki kayıp-kaçak oranlarını azaltması, verimli tarıma geçilmesi ve benzeri
önlemleri uygulaması çok önemlidir.
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Şekil 2. 6 Aylık Kuraklık Haritası (MGM)

2.1 Su Kayıp/Kaçaklarının Önlenmesi İle Elde Edilecek
Kazanımlar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM)
alınan verilere bakıldığında kuraklığın büyük bir sorun teşkil etmekte olduğu açıkça görülmektedir.

2. SU KAYIPLARININ KAYNAKLARI

Su kıtlığının önüne geçilmesi,
Su arıtım ve iletim maliyetinin düşürülmesi,
Halka daha ucuz ve sağlıklı su temininin sağlanması,
Su satışından elde edilen gelirin artması ile su alanında yapılacak yeni yatırımlarının önünün açılması,
Dağıtım sisteminin büyütülmesi ve yatırım projeleri
maliyetlerinin ertelenmesi, olarak gösterilebilir.

2.2 Gelişmişlik ve Su Kaybı İlişkisi
Uluslararası Su Servisi Birliğinin (IWSA)
yaptığı bir çalışmaya göre;

GELİŞMİŞLİK DURUMU

SU KAYBI ORANI

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE

% 8-24

YENİ SANAYİLEŞEN
ÜLKELERDE

% 15-24

GELİŞMEKTE
OLAN ÜLKELERDE

%24–45

SU KAYBI İÇİN KABUL
EDİLEBİLİR SINIR DEĞERİ

% 10

Şekil 3. AB’ye Üye Ülkelerin Durumu

MAKINA

10

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

Şekil 4. Bazı Asya Şehirlerindeki Durum

TEKNİK

Şekil 4. 4 2 Adet BÖA’nın Şematik Görünümü

İzole edilmiş olan her BÖA’na giren su miktarı ve
giriş çıkış basınç değer verileri Data Logger ve GPRS
teknolojisi kullanılarak merkeze transfer edilmektedir.
Merkezde toplanan veriler değerlendirilerek su yönetimi yapılmakta ve büyük su tasarrufu sağlanmaktadır.

Ülkemizdeki Durum:
Türkiye’de tüm şehirlerde su şebeke sistemine
yaklaşık olarak 6,5 milyar m³ içme ve kullanma suyu
verilmektedir. Bu suyun sadece 3,2 milyar m³ ‘ü kullanılmakta, başka bir ifade ile 3,3 milyar m³ arıtılmış
su, nihai tüketiciye ulaşmadan kaybolmaktadır. Buna
göre, Türkiye’de ortalama su kayıp kaçak oranı %51
civarındadır. Yani su şebekesine verilen suyun sadece
%49’u kullanıcıya ulaşmaktadır.

Dataloggerlar
Kaydettiği verileri
transfer etmek için
telefon ağına bağlanır.

Eskişehir’deki Durum:
2008 yılından itibaren yapılan su şebekesindeki
boru yenileme çalışmaları, Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA) sisteminin devreye alınması ve Bölge Ölçüm Alanları (BÖA) yapım çalışmaları ile büyük oranda su tasarrufu sağlanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde %55 olan kayıp kaçak oranı %28’e
çekilmiştir.
Eskişehir merkezde toplam su şebekesi uzunluğu
(ana hat) 1.922.618 m.’dir.
Boru malzemesi: HDPE, Çelik, PVC’dir.
Porsuk’tan arıtılarak şehre yıllık yaklaşık 42,5 milyon m³ su verilmektedir.
Gelir getirmeyen su oranı: ~ %28
Su şebekesindeki basınç: 3,5-8 bar
Abone sayısı: ~ 393.000’dir.

Elde edilen veriler
Bilgisayara veya
Mobil Aygıta
gönderilir.
(Alarm ayarlanabilir.)
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3. ÖRNEK ÇALIŞMA
Çalışma, küresel iklim değişikliği ile ortaya çıkan
kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi gerekliliği
tespitinden hareketle, şehrimizdeki içme ve kullanma suyunun yönetimi niteliğindedir. Çalışmada,
Eskişehir’de yapılmakta olan su yönetimi ve basınç
kontrolü ile su tasarrufunun nasıl ve ne miktarda sağlandığı, örnek olarak alınan 26 no’lu BÖA’nda yapılan
çalışma sonucu elde edilen gerçek veriler esas alınarak gösterilmektedir.

Şekil 8. 26 No’lu BÖA Kritik Nokta Basınç Ölçümü:

Şekil 5. BÖA 26: Gündoğdu Mahallesi

Şekil 9. Basınç Kontrolü Olmadan Şebeke
Basınç ve Debi Grafiği

Şekil 6. BÖA Vana Şematik Görünümü

Şekil 10. Senaryo 1: BKV Devrede Şebekeye Sabit Çıkış
Basıncı (40mss) Verilirken Basınç ve Debi Grafiği
Şekil 7. 2 6 No’lu Örnek BÖA Vana Odası
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Şekil 11. BKV ve BKV Kontrolörü Devrede iken Debiye Duyarlı
Basınç Kontrolü Yaparken Basınç ve Debi Grafiği

12-18 Mart ile 26 Mart-01
Nisan 2017 tarihleri arasındaki
verilerin karşılaştırması
Karşılaştırılan
Tarihler

12-18.03.2017

26-0301.04.2017

Giriş Basıncı Aralığı

67 mss – 62,9mss 66.9 mss – 63.1 mss

Çıkış Basıncı Aralığı

67mss - 62,9 mss 35.7mss - 20.3 mss

Şekil 12. Tüm Verilerin Tek Grafikte Gösterimi (12 Mart01 Nisan Arasındaki Şebeke Basınç ve Debi Grafiği )

Şebekeye Verilen
Toplam Su

7.412 m³

5.415 m³

Şebekeye Verilen
Toplam Su/Gün

1.235 m³

902,5 m³

Aynı zaman aralığında debiye duyarlı basınç kontrolü yapılarak
şebekeye 333 m³ /gün daha az su temin edilmiştir
(Yaklaşık %27 kazanç).

4. SONUÇ

İzole edilmiş BÖA’nın debiye bağlı
olarak basınç kontrolü fiziksel su kayıplarını büyük oranda azaltmaktadır.

12-18 Mart ile 19-25 Mart
tarihleri arasındaki verilerin
karşılaştırması
Karşılaştırılan Tarihler

12-18.03.2017 19-25.03.2017
67 mss – 62,9 mss

67 mss – 62,9 mss

67mss - 62,9 mss

40 mss

Şebekeye Verilen
Toplam Su

7.412 m³

5.859 m³

Şebekeye Verilen
Toplam Su/Gün

1.235 m³

976 m³

Giriş Basıncı Aralığı
Çıkış Basıncı Aralığı

Aynı zaman aralığında sabit çıkış basıncı verilerek şebekeye 259 m³ /gün
daha az su temin edilmiştir (Yaklaşık %20 kazanç).

Eskişehir ilimizde 2008 yılından itibaren yapmakta olduğumuz boru
yenileme çalışmaları ve oluşturulan 42
adet BÖA’nda basınç kontrolü ve debi
takip sistemi ile kayıp kaçak oranı %28
ile Türkiye ortalamasının altına çekilmiş durumdadır. Önümüzdeki dönemde oluşturulacak olan alt BÖA çalışmaları ve basınç yönetimi ve debi takibi
çalışmalarının artarak devamı ile kayıp
kaçak oranlarının daha da azaltılması
planlanmaktadır.
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YAŞLANAN UÇAKLARDA YAPISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ VE
TEAR DOWN ANALİZİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Yakup ÇELİK, Bülent ORHAN, Musa YILDIRIM, Serdar DEĞER, Zekeriya KARADURMUŞ
2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Kayseri/TÜRKİYE

H

ava aracı bakımının temeli, uçuş emniyetini
maksimum seviyede olmasına dayanmaktadır.
Bu hedefin gelişen teknolojiden yararlanılarak
ekonomik olarak yerine getirilmesi ise ikinci ana hedef
olarak gösterilir. Bir hava aracında bunu elde etmek
için, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasından seri üretim aşamasına geçilene kadar geçen süre
içerisinde göz önünde bulundurulması gereken belli
başlı kıstaslar bulunmaktadır. Bu kıstaslardan önemli
olanlarından bir tanesi kullanılacak yapının ömrünün
ne olacağıdır. Şüphesiz bu kıstas; kullanım amacına,
tasarım çalışma şartlarına ve ihtiyaçlara göre farklılık
gösterebilecektir. Ama kullanım ömrünün en başta belirlenmesi, yapısal tasarım aşamasında en önemli parametrelerden birisi olacaktır.
Hava aracı sistemlerinde kullanılan teknoloji
giderek karmaşıklaşmakta ve bu durum mühendislik çalışmalarında öngörülen ömürden daha önce bir
sorunla karşılaşma olasılığını arttırmaktadır. Yapısal
ömür ile ilgili karşılaşılan sorunların büyük çoğunluğu
ise “Yorulma (Fatigue)” olarak adlandırılan hata mekanizması ile gerçekleşmektedir. Özellikle metal malzemelerde yorulma en önemli hata mekanizmasıdır. Metal yorulması basit olarak, yapılardaki metal parçaların
tekrarlı yükler altında giderek dayanımını yitirmesi ve
aslında dayanabileceğinden çok daha zayıf son bir gerilim etkisiyle çatlayabilecek veya kırılabilecek duruma
gelmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle uzun süredir
kullanımda olan hava araçları için bu konu daha fazla
önem arz etmektedir. Yaşlanan uçaklar diye tabir edebileceğimiz bu hava araçlarının, uçuşa elverişliliğinin
devamının sağlanması açısından taşıdığı risklerin bilinmesi ve bu risklerin en aza indirilmesi için yöntemler
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada,
bu risklerin bilinerek en aza indirilmesi ve uçuş emniyetinin arttırılması için uygulanan analiz yöntemleri
örnekleri ele alınmıştır.

ya Savaşı’nın bitmesi ile birlikte başlayan soğuk savaş
döneminde metal yorulması artık göz önünde bulundurulan bir parametreydi. 1940-1955 yılları yorulma
faktörü dikkate alınarak yüksek statik mukavemete sahip malzeme geliştirilmesi ile geçmiştir. 1955 yılından
günümüze uçak üzerinde kullanılan parçalara testler
uygulanarak hasar-tolerans analizlerinin yapılması,
uçağa servis öncesi ve servis sırasında kontrollerin uygulanması, bakım ve parça değişiminin yapılması gibi
ilave önlemler alınsa da uçak olaylarının önüne geçilememiştir.
Bu çalışmalar yapılırken yaşlanan uçakların
yer aldığı birçok önemli kaza gerçekleşmiştir. 1954 yılında uçak gövdesinin patlaması sonucu 2 adet De Havilland Comet tipi yolcu uçağı düşmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda uçağın düşmesine gövde üzerinde
kullanılan malzeme yorulmasının neden olduğu tespit
edilmiştir.
1969 yılında uçak kanadının kopması sonucu
General Dynamics F-111 tipi savaş uçağı düşmüştür.
Yapılan araştırmalar sonucunda uçak kanadının kopmasına kanat bağlantı malzemesinin yorulmasının neden olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1).

1.YAŞLANAN UÇAKLARA AİT ÖNEMLİ KAZALAR
Havacılık tarihinde 1900’lerin başından itibaren Şekil 1: 67-049 seri numaralı F-111 uçağına ait Kanat
uçabilen bir araç tasarlama fikri fiziksel sonuçlar ver- Pivot Bağlantısı Kırılma Yüzeyi Görüntüsü[10]
meye başlamıştır. Özellikle, üretilen hava araçlarının
askeri alanlarda kullanımının söz konusu olması bu
konuya olan eğilimleri iyice arttırmıştır. 1930-1940
1977 yılında yatay stabilize kopmasından dolayı
yılları arası “Yorulma” faktörü bilinmeden uçak gövde Dan Havayollarına ait Boeing 707 tipi yolcu uçağı düşdizayn ve analiz çalışmaları ile geçmiştir. Her ne kadar müştür. Yapılan araştırmalar sonucunda yatay stablizenin
artık ilk zamanlardaki gibi ahşap ve bez gibi hafif ve ko- kopmasına stabilize kirişinin yorulmasının neden olduğu
lay bulanabilir malzemelerden daha çok alüminyum tespit edilmiştir (Şekil 2).
alaşımlar ile birlikte metal malzemeler uçaklarda kullanılmaya başlasa da statik dayanımın yorulmaya göre
daha çok önem arz ettiği düşünülmekteydi. İkinci DünMAKINA
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HAVACILIK
2. UÇAK YAPISAL BÜTÜNLÜK PROGRAMI ÇALIŞMALARI
Yaşlanan hava araçlarının emniyetli bir şekilde
uçuşlarına devam edebilmesi için üzerinde taşıdığı risklerin bilinmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Şekil 2: Boeing 707 Yatay Stabilize Kirişi Kopması[10]
1988 yılında Aloha Havayollarına ait Boeing 737 tipi
yolcu uçağın tırmanış esnasında ön kabin sacı ve destek
yapıları parçalanmış ve acil iniş başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda gövde yırtılmasına longeronlarda tespit edilen çoklu yorulma çatlağının neden olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3).[4]

En önemli riskler;
Korozyon,
Çatlaklar,
Mekanik hasarlar ya da bunların kombinasyonu nedeniyle oluşan risklerdir.
Stress, Korozyon vb. gibi etkenler nedeniyle
oluşan çatlaklara göre özellikle “Yorulma” nedeniyle
oluşan çatlaklar yaşlanan uçakların taşıdığı en büyük
risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yorulma çatlakları;
tekrarlı yükler sonucu oluşan ancak tam olarak bir hataya yol açmadan tespit edilmesi zor çatlaklardır.
Yorulma nedeniyle oluşabilecek çatlakların
periyodik bakımlar sırasında belirlenmesinin zorluğu nedeniyle daha çok malzeme ya da parçanın hasar
toleransını ve Yorulma ömrünü belirlemeye yönelik
çalışmalar yoğunluk kazanmaktadır. Buradan yola çıkarak; FAA Part 26, Subpart E (Aging Airplane Safety)
düzenlemesine göre Tip Sertifikası sahibi üreticilerin
uçakların sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamaya yönelik Hata Tolerans Bilgilerini (Damage Tolerance Data)
operatörlere sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda
üreticiler, kullanıcılardan Hasar Tolerans Kontrolleri
(Damage Tolerance Inspection) yapmalarını istemektedir.
Uçak yapılarının ömür tayini ve dayanım limitlerinin tespitine yönelik yaklaşımlar uçak yapısal tasarımında da belirli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. İlk zamanlarda tasarımda göz önüne alınan bu
yöntem “ Safe Life - Güvenli Ömür “ olarak adlandırılmıştır. ABD Hava Kuvvetleri tarafından ilk olarak 1958
yılında uygulanmaya başlanılan UYBP, günümüzde bazı
askeri yönerge, standart ve uçak imalatçıları ile yapılan
anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre, Askeri Standart MIL-STD-1530C (1 Kasım 2005)’de Uçak
Yapısal Bütünlük Programı ihtiyaçları belirtilmiştir.
MIL-STD-1530C’e göre Uçak Yapısal Bütünlük Programı’nın hedefleri şu şekilde belirtilmektedir:

Yaşanan seri kayıplar nedeniyle ASIP - UYBP (Aircraft
Uçak yapısının bütünlüğünü (mukavemet, rijitlik,
Structural Integrity Program - Uçak Yapısal Bütünlük
hasar tolerans ve dayanım) kurmak, değerlendirmek ve
Programı) uygulamalarına başlanmıştır.
geliştirmek,
Harekat kullanım bilgilerini toplamak, değerlendirmek ve uçağın yapısal bütünlüğü ile ilgili konuların deBuna göre, hazırlanacak UYBP ile,
ğerlendirilmesinde kullanmak,
Kuvvet yapısı değerlendirme, lojistik planlama gibi
Uçakların yapısal yorulma durumlarının kontrol alihtiyaçlar
için (Örneğin; bakım, kontrol, yedek parça
tında tutulması,
miktarı,
filolar
arası uçak transferi, servis dışı bırakma
Uçak servis ömürlerini belirleyici metotların geliştiprogramları gibi) veri tabanı oluşturmak,
rilmesi,
Gelecekte geliştirilecek uçaklar için veri tabanı oluşGelecekteki silah sistemlerinin yorulma etkilerinden
en az şekilde etkilenmesini sağlamak üzere yeni tekno- turmak (Şekil 4).
Kuvvet yapısı değerlendirme, lojistik planlama gibi
loji ve test tekniklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
ihtiyaçlar için (Örneğin; bakım, kontrol, yedek parça
miktarı, filolar arası uçak transferi, servis dışı bırakma
programları gibi) veri tabanı oluşturmak,
Gelecekte geliştirilecek uçaklar için veri tabanı oluşturmak (Şekil 4).
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Şekil 4: UYBP Akış Diyagramı[10]
Güvenli Ömür” yaklaşımının hedefi, uçağın
servis ömrü olarak öngörülen sürede yapısında çatlak
oluşmayacak şekilde tasarlanmasıdır. Tasarım esnasında genellikle 3 ya da 4 olan bir emniyet katsayısı
kullanılır ve tasarım yapılır. İlk uçak imal edildikten
sonra tam ölçekli (tasarımda öngörülen uçuş yüklerini
yansıtacak şekilde) test uygulanır. Test sonuçlarından
beklenen, uçağın servis ömrü olarak belirtilen sürede
yapısında çatlak tespit edilmemesidir. Safe Life yaklaşımının ekonomik olmayan boyutu ise, tasarımda belirlenen servis ömrü sonunda uçağın servisten alınmasıdır
“Güvenli Ömür” yaklaşımının tasarım ve sonrasında getirdiklerinin ne kadar eksik olduğu, 1969
yılında meydana gelen seri F-111 kazaları sonrasında
yapılan araştırma çalışmaları sonrasında açıklığa kavuşmuştur. İlk F-111’ler 1967 yılında servise verilmiştir.
F-111, zamanın gereği olarak “Güvenli Ömür” yaklaşımıyla tasarlanmış bir uçak olup, buna göre 4.000 uçuş
saatlik bir ömre sahip olduğu belirtilmiştir. Yani yaklaşık 16.000 saat laboratuar testlerine tabi tutulmuş ve
böylece 4.000 saat boyunca yapıda çatlak oluşmayacağı ispatlanmaya çalışılmıştır. Ancak, 1969 yılında seri
F-111 kazaları, kaza nedenlerinin kapsamlı bir şekilde
araştırılması zorunluluğunu ortaya koymuştur (Şekil 5)

Şekil 5: F-111 kazası
Yapılan incelemelerde kazaların yapısal aksaklıklar nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir.
Kazalarda, kanat-gövde bağlantısını sağlayan fitting
kırılmış ve bu da kanadın kopmasına ve uçağın kaybına
sebep olmuştur (Şekil 6).
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Şekil 6: Kanat-Gövde Bağlantısını Sağlayan
Fitting Kırılması
F-111 kazaları, Güvenli Ömür tasarım konseptinin tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. USAF, üniversiteler ve uçak imalatçılarından
oluşan bir ekip tarafından incelemeler başlatılmış ve
sonuçta Hasar Tolerans tasarım konsepti ortaya konmuştur. Hasar Tolerans yaklaşımının ilk büyük örneği,
1970’li yıllarda gerçekleştirilen F-111 programıdır. 971
ve 1972 yıllarında ise, başlangıç çatlak boyları konseptine önem verilmeye başlanılmıştır. Buradaki amaç, parçanın imalatı esnasında yapıda oluşturulduğu varsayılan
çatlak boyutunu temsil eden değerin bulunmasıdır.
1973 yılında F-4, 1974 yılında ise A-7 hasar tolerans çalışmaları başlatılmış, F-4 çalışması esnasında
yorulma testlerinden elde edilen 132 adet parça fraktografik ve analitik tekniklerle analiz edilerek başlangıç
çatlak boyutları elde edilmeye çalışılmıştır. A-7 çalışmasında ise parçalar tekrarlı yükler altında test edilmiş
ve başlangıç çatlak boyutları belirlenmeye çalışılmıştır.
Hasar Tolerans Analizi, yapıdaki çatlakları,
ihtiyacın belirlenmesine kadar takip etme ve ne zaman
ortaya çıkabileceğini belirleme amaçlarını güden bir
yaklaşımdır. Parça değişimi ya da kapsamlı bir tadilat
paketinin uçaklara uygulanması olabileceği gibi, uçağın servis dışı bırakılması da olabilir. Hasar Tolerans
yaklaşımı, bu kararların sağlıklı ve ekonomik olarak verilebilmesini sağlayacak verileri sunar.
ABD Hava Kuvvetleri ihtiyaçlarına göre geliştirilen, ancak sonradan tüm dünya ülkelerince kabul
gören Dayanıklılık ve Hasar Tolerans tasarım konseptine göre, uçağın yapısında imalattan gelen çatlakların
mevcut olduğu kabul edilir ve uçağın değişik kullanım
durumlarına göre yapıdaki çatlakların ne şekilde ilerleyeceği tahmin edilmeye çalışılır. Bu konsepte göre
tasarım esnasında iki çeşit yapının kullanılması öngörülür :
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2.1 Emniyetli Yapı (Fail Safe)
Bu tip yapılarda, kritik parçadaki çatlağın ilerlemesi
ve/veya kırılması durumunda bile, tasarımın özelliğinden
dolayı kırılan parçanın taşıdığı yükü taşıyabilecek bir alt
yapı bulunur. Burada amaç, herhangi bir kritik parçanın
kırılması ile uçuş emniyetinin tehlikeye atılmamasıdır.
Bu tip yapıların tasarımı esnasında dikkat
edilmesi gereken husus yapının yük çizgilerinin (Load
Path) belirlenmesidir. Yükün tek yönde yayılmaması
esas olmalıdır. Ayrıca, çatlak durdurucu elemanlar da
tasarım esnasında göz önüne alınmalıdır. Bu yaklaşım,
genelde ticari yolcu uçaklarının tasarımında kullanılır.

2.2. Yavaş Çatlak İlerlemeli Yapı (Slow Crack Growth)
Başlangıç çatlaklarının, uçağın servis ömrü boyunca kararlı ve yavaş ilerlemesinin hedeflendiği durumdur. Hedef, servis ömrü sonuna kadar (Uçaklar
envanterden çıkarılana kadar) yapıdaki çatlağın kritik
boya ulaşmasının engellenmesidir. Başlangıç çatlağının
servis yükleri altında ne şekilde ve sürede ilerleyeceği
kestirilmeye çalışılarak yapılan yapısal analiz sonuçlarına göre uçak parçalarının ömürleri ortaya çıkarılır.
Uçağın tasarlanmış servis ömrü boyunca istenilen yapısal güvenlik, performans, dayanım ve desteklenebilirliğini mümkün olan en az ekonomik yükle
sağlamasına yönelik kapsamlı programdır. MIL-STD1530C dokümanında bu program detaylı olarak anlatılmıştır. Uçak henüz tasarım aşamasında iken ASIP
programı oluşturulur. Bu program, tasarımın doğrulanması amacıyla yapılması gereken tüm testler için bir
yol haritası verir. Buna ilave olarak kullanım sırasında
ortaya çıkan zayıf ya da riskli yapısal karakteristiklerin
düzeltilmesine yönelik testler yoluyla da tasarıma geri
besleme yapılır.
ASIP kapsamında Tasarımın doğrulanması amacıyla
yapılması gereken testlerden bazıları;
Ground Vibration Tests
Dynamic Response Tests
Flutter Tests
Durability and Damage Tolerance Analysis (DADTA) işlemleridir.
Birçok operatör envanterindeki uçakları üreticinin
sağladığı çeşitli iyileştirmeler yoluyla tasarlanmış kullanım ömürlerinin ötesinde kullanmaktadır. Bu iyileştirmelere örnek olarak, C-130 uçaklarında belli bir Eşdeğer
Uçuş saatine ulaşan dış kanatların ve merkez kanatların
değiştirilmesi ya da “refurbish” edilmesi verilebilir.
Bu durumdaki uçakların uçuş emniyeti açısından her hangi bir risk altında olmaması amacıyla da
bazı çalışmalar yapılmaktadır. UYBP’de tanımlanan bu
çalışmalardan en önemlileri;

HAVACILIK
Individual Aircraft Tracking Program (IATP)
Analytical Condition Inspection (ACI)
Structural Teardown olarak verilebilir.

Individual Aircraft
Tracking Program (IATP):

Üreticinin kullanım sırasında ortaya çıkabilecek
yapısal aksaklıkların önceden tespit edilmesine yönelik belirli bir konfigürasyondaki uçağı hızlı yaşlanmaya tabi tutması amacıyla yoğun olarak uçuşa planlayıp
kuyruk numarası bazında takip ederek ya da farklı kullanım konseptine ve farklı kullanım koşullarına sahip
operatörlerden istifade ederek yapılacak kontrol ve bakımlardan veri toplaması çalışmalarıdır.

Analytical Condition Inspection(ACI):

Individual Aircraft Tracking Programlarından elde
edilen veriler ışığında korozyon, yorulma ya da diğer
yapısal hasar senaryoları oluşturularak belirlenen bölgelere, yine bu yolla belirlenen aralıklarda kontroller
uygulanmasıdır. Sürekli bir faaliyet olarak yürütülür.
Yapısal tamirlerden sonra da yapılan tamiratın etkinliğini değerlendirmek üzere yapılan kontroller de bu
kapsamdadır.

Structural Tear Down Inspection:

Tasarlanmış servis ömürlerinin ötesinde kullanılması beklenen uçaklar için üreticiler tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış ya da hızlı yaşlandırmaya
tabi tutulmuş uçakların detay sökümlerinden sonra aksaklıkların tespit edilmesi, bu aksaklıkların oluşma ve
gelişme mekanizmaları ve sebepleri konusunda çeşitli
analizler yapılmasına yönelik çalışmalardır.

3. TEARDOWN INSPECTION UYGULAMASI
NIAR (National Institute for Aviation ResearchUlusal Havacılık Araştırma Enstitüsü) ile WSI (Wichita State University- Wichita Eyalet Üniversitesi)
birlikte yaşlanan askeri uçakların incelenmesi ve Analiz
Metodlarının belirlenmesi kapsamında KC-135 uçakları Teardown Geliştirme protokol uygulaması başlatılmıştır. Kontroller; Kanat ve Gövde olmak üzere iki
bölüme ayrılmıştır. Kontrol çalışmaları için servis dışı
bırakılan bir adet KC-135R ve 2 adet KC-135E uçakları
seçilmiştir.
Teardown uygulaması için tespit edilen bölgelerin
açılması, incelenmesi değerlendirilen parçaların sökülmesi, NDI uygulaması, her parçaya ait bilgilerin kayıt
altına alınması, FA (Failure Analysis-Hata Analizleri)
tespiti, elde edilen bilgilerin TMDS (Teardown Data
Management System) programına kayıt edilmesi şeklinde özetlenebilir (Şekil 7).
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USAF tarafından KC-135 Teardown uygulaması sonrasında hasarların oluşma sıklığı, kritik bölgelerin tespiti ve önlem alma konularında bilgi sahibi olunarak
uçaklarının yapısal analizinde kullanılmak üzere hasar
haritası oluşturulmuştur (Şekil 10).

Şekil 10: Teardown Kontrol Uygulaması Sonucu
Hasar Haritası[4]
Şekil 7:Teardown Data Management System
Programı[7]
Her protokolün akış diyagramı uygulama metoduna göre farklılık göstermektedir. Teardown Kontrol
uygulamasında bağlayıcı sökümü oldukça önemlidir.
Her bağlayıcı büyük bir dikkatle sökülmeli bağlayıcı
deliğine zarar verilmemelidir. Bunun için her bağlayıcı tipine uygun sökümler yapılmalıdır (Şekil 8).

Başka bir örnek çalışma, C-130 Uçakları Merkez Kanat
“Box”ı (CWB) Yapısal “Teardown” Analizi kapsamında,
Teardown analizi ise daha önce Durability Test yapılmış
bir kanatta uygulanmıştır.
Durability test, Lockheed Martin tarafından MILSTD-1530C’ye göre yapılmıştır.
H model C-130’a ait kanat 2 kat ömür, yani 80.000
uçuş saati uçmuş gibi yüklenen tekrarlı uçuş yüklerine
maruz bırakılarak yaşlandırılmıştır. Yaşlandırma sırasında 44.000 simüle uçuş saatinde oluşan çeşitli çatlaklar onarılarak teste devam edilmiştir. Durability test
bitiminde kanat gerçek çatlak boyu verilerine ulaşmak,
çok bölgeli ve çok elemanlı çatlakları belirlemek üzere
Teardown Analiz için parçalanmıştır (Şekil 11).

Şekil 8: Teardown Kontrol uygulamasında Bağlayıcı
Sökümü
Teardown uygulamasının bir diğer basamağı dokümantasyon işlemidir. Bunun için parçalar etiketlenir, kritik bölgeler işaretlenir ve fotoğrafı çekilerek
bilgisayar ortamında kayıt altına alınır (Şekil 9).

Şekil 11: C-130 Merkez Kanatı [2]
Faz çalışmalar için kanat tamamen parçalarına ayrılmış
ve 43,172 adet bağlayıcı sökülmüştür. Parçalardaki tüm
boya ve macun temizlenmiş, Her parça göz kontrolünden geçirilmiştir. Çok elemanlı çatlakları belirleyebilmek amacıyla parçalar tekrar montaj edilmiştir.

Şekil 9: Teardown Kontrol uygulamasında Bağlayıcı
Sökümü
MAKINA
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Faz çalışmalar için kanat tamamen parçalarına ayrılmış ve 43,172 adet bağlayıcı sökülmüştür. Parçalardaki tüm
boya ve macun temizlenmiş, Her parça göz kontrolünden
geçirilmiştir. Çok elemanlı çatlakları belirleyebilmek amacıyla parçalar tekrar montaj edilmiştir.
2. Fazda tüm Spar Cap’ler, Webler ve Splice, Motor
Drag Angle ve Drain Thruough’larda bulunan panellere ait
28.700 delik Eddy Current yöntemiyle kontrol edilmiştir.
Corner ve Rainbow fittinglere penetrant kontrolü uygulanmıştır. 500 parçaya Fractographic analiz yapılmıştır.
Durability test sonucunda rapor edilen 848 adet çatlağa ilave olarak teardown sonucunda 780 adet çatlak ve
hasar tespit edilmiştir. Gözle tespit edilen 820 çatlak sınıflandırıldığında, çatlakların büyük çoğunluğunun Üst ve Alt
Stringerlar ve Alt Kaplama Sacında oluştuğu görülmektedir (Şekil 12).

Şekil 14: Stringer’da Meydana Gelen Çatlağın
Görünümü.[2]

4. SONUÇ
Yaşlanan uçakların yapısal durumlarının
sürekli bir faaliyet olarak takip edilmesi, uçuş emniyetinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.
Uçak üreticileri ve çeşitli test kuruluşları, benzeri
pek çok çalışma yapmaktadırlar.
Teardown Kontrol uygulamasının uçakların
kalan ömrünün belirlenmesi konusuna ışık tutacak
bir çalışma olmamasına rağmen uçakların parçalanarak incelenmesi nedeniyle uçak bileşenlerinin
derinlemesine kontrol imkânını artıracağı, korozyon tespiti açısından daha geniş değerlendirme
şansı sağlayacağı, uçak yapısında tespit edilen çatlakların metalürjik incelemesi ile çatlak başlangıç
mekanizmasının incelenme imkânını sağlayacağı
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, maliyetli bir
inceleme olması nedeniyle alternatif yöntemler
daha çok tercih edilmektedir.

Şekil 12: Göz Kontrolü Sonuçları (820 Adet
Çatlağın Dağılımı)[2]

Yaşlı uçakların en düşük risk seviyesi ile uçuşlarına devam edebilmesi bakımından gerçekleştirilen ASIP çalışmaların yakından takip edilmesi ile
edinilen bilgi ve veriler ışığında gerekli kontrollerin
yapılmasının kritik derecede önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çalışma sonucu tespit edilen en büyük çatlaklara
bakıldığında; Alt panelde 26.82 cm boyunda, İstasyon Forward Web’de 20.95 cm boyunda, İstasyon aft web’de 18.54
cm boyunda çatlak tespit edilmiştir (Şekil 13).
Kaynak: VIII. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı

Şekil 13: Tespit Edilen Önemli Çatlaklar[2]
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OKULLAR AÇILIYOR, ANNE BABALAR
SİZ DE OKULA HAZIR MISINIZ?

T

atilin bitmesine sayılı günler kala bir çok çocuk
ve ailesi yavaş yavaş okula dönüş stresi yaşamaya
başladı. Özellikle eğitime bu dönemde yeni başlayacak olan ilkokul öğrencileri ve aileleri daha stresli
olabilirler. Bu dönemde “alışabilecek mi?, korkar mı?,
okula gitmeyi redder mi?, okula uyum sağlayabilecek
mi?, kendi başının çaresine bakabilecek mi?” gibi sorular sıklıkla ailelerin kaygılarını arttırabilir. Çocuklarımız 2017-2018 eğitim öğretim yılına merhaba diyecekler. Okulun ilk haftaları hem ilkokula yeni başlayan
çocuklar için hem de ilkokula devam eden çocuklar
için oldukça önemlidir. Ailelerin uzun yaz tatilinden
sonra çocukların tekrar okula uyum sağlayabilmesi
için sabırlı olması gerekir.
İlk günlerde özellikle yaşça küçük çocuklarımız annelerinden veya evdeki başka bir yetişkinden
ayrılmak istemeyebilirler. Hele ki; ilk kez okul deneyimi yaşayan bir çocuksa, ayrılık esnasında zorlanması
gayet normaldir. Çocuğunuz sizden ayrılırken ağlarsa
veya gitmemeniz için ısrar ederse kızmayın, bağırmayın. Onu anladığınızı, sizden ayrılırken kaygılandığını
gördüğünüzü ve yanında olduğunuzu söyleyin. İlk gün
teneffüslerde onu dışarıda bekleyebilirsiniz. Onu terk
etmediğinizi görmesi, çocuğunuzun içini rahatlatacak
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tır. Diğer günlerde aşamalı olarak bekleme süresini
kısaltıp, okula alışma sürecini kolaylaştırabilirsiniz.
Şayet, 3-4 hafta içerisinde hala sizden ayrılmakta çok
zorlanıyorsa ve ağlamaları azalmayıp artıyorsa, bir uzmandan destek almanız iyi olabilir.
Okul açıldı diye oyuncakları dolaplara, kömürlüğe, depolara kaldırmayın. Oyun, çocuğun hayatının bir
parçası ve sağlıklı gelişimi için en gerekli olan şeydir.
İyi bir planlama ile hem derse, hem de oyuna zaman
ayırması mümkün. Bu durumda yol gösterici olan kişi
siz anne babalar olacaksınız.
Çocuğun okula başladığı ilk hafta çok önemlidir. Eğer çocuk ilk defa okula başlıyorsa okulla ilgili
ilk anıları ve önyargıları bu haftada oluşur. Bu nedenle çocuğa çok titiz davranmalısınız. Çocuğunuzun
okulda ilk gününde mutlaka yanında olun eğer müsait
olabiliyorsanız bir hafta boyunca çocuğunuzu okula siz
bırakıp alabilirsiniz. Bu durum okula uyumunu kolaylaştıracaktır.
Eğer çocuğunuz 1. Sınıf öğrencisi değil, uzun
yaz tatilinden sonra okula tekrar dönüyorsa da yine ilk
hafta önemli çünkü uzun geçen tatilden sonra çocuk
okuldan soğumuş olabilir. Ne kadar arkadaşlarını özlese de tekrar okul sorumluluklarını üstlenmek çocuğa
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çocuğa anlayışla yaklaşılmalı ve yaz dönemdeki etkinlerine fazla kısıtlama getirilmemelidir. Örneğin çocuk
günde 1 saat TV izliyorsa birden bire “okul açıldı artık
TV yasak” demek yerine “ artık 30 dakika TV izleyebilirsin” diyerek sorumluluklarına yumuşak bir geçiş yaptırabilirsiniz.
Geçen dönem notları iyi olmayan bir çocuğa
devamlı geçmişi hatırlatmak onu motive etmez. “Senden daha iyi notlar bekliyoruz, bak geçen seneye benzemesin” gibi uyarılarda bulunmamaya gayret edin. Emin
olun çocuğunuz da her şeyin farkında. Bunun yerine
“Geçtiğimiz dönemki performansını biraz daha arttırabilmek için sence ne yapabilirsin? Bizden bu konuda
nasıl bir yardım istersin?” şeklinde bir yaklaşım daha
uygun olacaktır. Yargılayıcı değil, iş birliği içerisinde olmayı deneyebilirsiniz.
Çocukların tatilde yaptığı etkinlikleri yapmasına fırsat vererek ve okul sorumlulukları ilk haftalardan
çok yoğun hatırlatılmayarak okula alışmaları sağlanabilir. Ayrıca tüm aile üyelerinin çocuğa sürekli “okul ne
oldu, okul nasıl geçti” gibi okul konusunda konuşması
çocuğu okuldan soğutur çünkü çocuğun tüm hayatı okul
değildir. Bunun yerine “bugün nasılsın, bugün birlikte ne
yapalım” gibi farklı konulardan konuşmak daha doğru olur.
Çocuklar anne babalarının ders çalıştırmasından hoşlanmazlar çünkü anne babalar çocuklarının hatalarına pek tahammül edemezler, sabırsız davranırlar.
Bu da çocukla olan iletişimlerine zarar verir. Daha çok
ödevlerini kontrol etme görevi üstlenmeleri daha doğru olur. Eğer çocuğun akademik desteğe ihtiyacı varsa
üniversite öğrencisi bir abla veya abi derslerine yardımcı olabilir. Anne baba çocuğun çalışacağı alanı evde yaratmalı ve çocukla birlikte bir günlük plan yapmalılar.
Bu planda ders çalışma saatleri yanında oyun saatleri de
belirlenmelidir. Çocuk oyundan koparılmamalıdır.

KADIN KOMISYONUNDAN
Aileler çocukları için gerekli alış verişleri yaparak evde olması gereken okul araç gereçlerini temin
etmeli, evde çocuğun rahatça çalışabileceği sessiz bir
alan yaratılmalı, evin kuralları belirlenmeli ve günlük
plan yapılmalıdır. Bu planda kaç dakika TV izleyecek,
kaç saat dışarıda arkadaşlarıyla oynayacak, kaç saat ders
çalışılacak tüm bunlar çocukla birlikte belirlenmelidir.
Öğretmenlerin vereceği geri bildirimleri önemseyin. Var olan bir öğrenme güçlüğünü veya dikkat eksikliğini sevgili öğretmenlerimiz iyi bir şekilde gözlemleyebiliyorlar. Bu konuda mutlaka bir uzmandan destek alın.
Unutmayalım ki, bu konuda ne kadar erken adım atılırsa,
hem çocuk hem de ebeveynler için hasar çok daha az olur.
Bunlara ek olarak, en önemlisi çocukla zaman
geçirmeyi ihmal etmemek. Eve dönüş saatinden sonra
ödevler, sorumluluklar derken bir bakmışız ki yatma
saati gelmiş ve çocukla iç dünyasına dair bir iki kelime
edemeden günü bitirmişiz. Okul sadece ders yapılan bir
yer değil, aynı zamanda sosyalleşme becerilerinin öğrenildiği en kıymetli yerdir. Çocuğun gün içinde başından
geçen iyi-kötü pek çok olay vardır ve bunları bizimle
paylaşabilmesi için onları dinlememiz ve önemsediğimizi belli etmemiz gerekir. Mutsuz olan bir çocuğun
akademik hayatında başarılı performanslar sergilemesi
biraz zordur.

Çocuğunuzun okula kolayca
uyum sağlaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz
Uzman Psikolog İpek Gökozan
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA
DEPREMİNİN 18’INCI YILI

Depremlere Karşı Etkili Önlemler Almak İçin, TMMOB’ye
Bağlı Odaların Görev ve Yetki Alanına Giren Kamusal
Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye
Dayalı Yeni Bir Yapı Denetimi Modeli Gerekiyor.
Türkiye, dünyadaki en etkin deprem kuşakları
arasında yer alan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı
üzerindedir ve toprakları ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif deprem kuşağının üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe karşı etkili
önlemler alabilmek için, depremin çok disiplinli
bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı
olarak görülmesi gerekir. Ancak bu disiplinler
rant çıkarları için dışlanmaktadır. 17 Ağustos
1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremleri sonrasındaki yapı denetimi düzenlemelerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş, meslek
odalarının önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim
Yasası’nda kamu yapıları denetim dışı tutulmuş,
yasanın kapsamı daraltılmış; TMMOB’ye bağlı
Odaların mevzuatla tanınmış görevleri içinde
bulunan mühendislik, mimarlık hizmetlerinin
mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri dışlanmıştır.
Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve kamusal denetime ilişkin sorunlara ayna
tutan, yüzyılın afeti olarak anılan ve yaklaşık
340 bin yapının önemli ölçüde yıkıldığı veya
hasar gördüğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 1999 Marmara Depreminden
hiçbir ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal
Deprem Konseyi gibi oluşumların devre dışı bırakılması ile, Van depremi ve diğer depremler
sonucu oluşan sosyal yıkım tablosu ile, mevzuat
düzenlemelerinin rant eksenli olması, kentsel
dönüşüm programlarının muhtevası ve bütün
ülkenin imara açılması ile tekrar tekrar ortaya
çıkmıştır.
Türkiye bugün, 18 yıl önceki 17 Ağustos 1999
Marmara depreminden daha iyi durumda değildir. Yer seçimi kararlarında, yapı tasarımı,
üretimi ve denetiminde bilimsel, bütünlüklü bir
düzen yoktur. Zira dolgu alanları, dere yatakları
ve kıyılar imara açılmakta, her yere AVM ve
gökdelenler yapılmaktadır. Yanlış kentsel döMAKINA
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nüşüm uygulamaları ve yanlış mega projelerin
artması, su yatakları ile yeşil alanlar arasındaki
bağların koparılması, sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının oluşması, depremlerin yıkıcı
etkilerini artırıcı sonuçlar oluşturmaktadır.
Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı
Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi durumunda ülkemizi yeni büyük sosyal afetler, sosyal yıkımlar beklemektedir.
Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma ve halkın sağlıklı kent ve doğal
çevre hakkı için neoliberal piyasacı ve rantçı
yaklaşımlar reddedilmelidir.
Depremler ve büyük doğa olaylarına karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre
için alınması gereken önlemler ivedi bir öneme sahiptir. Bunun için, mevcut Yapı Denetim
Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı
denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı,
meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve
denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekmektedir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı

tmmob
makina mühendisleri odası
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR
KURUMLARIMIZ ARASINDA SÜRDÜRÜLEN
İŞBİRLİĞİNİ TEK TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR
TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI KABUL ETMEMEKTEDİR
Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK
tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

F

eshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal
Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uygulanmak üzere
bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı.
Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne
sorunsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli
değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından
günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi
bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
Tarafımıza iletilen revize pro tokol taslağı
incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan
“TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli
tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak protokolün
içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle
revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir. SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı,
4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince
belirlenen zorunlu as gari ücrete alternatif bir ücret
seviyesi belirlemek veya arz talep ilişkisi sonucunda
piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların kurumumuza gerçek
ücretleri üzerinden bildirilmesini sağlamaktır” ifadesi
esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böylece SGK,
kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti
değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirledi-

ği farklı ve “gerçek” yani “düşük” ücretleri esas almayı;
kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.
Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi
gereğince belirlenen zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı
meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve insani gereksinimleri
karşılayan bir rakam olmadığı bilinmektedir.
Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek
olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek
kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye
yönelik çalışmalar yapması beklenir.
TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri
ile görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve
yanlış kararından döndürmeye çalışmış ancak başarılı
olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin bu durumdan rahatsız
olduğunu açıkça söylemektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin
yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet
yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek,
yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış
oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe
saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük
ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir.
Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile
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yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm
etmiştir.Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri
güvence altına almak” olan SGK’nın bu kararı kendi
tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır.
Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi
bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini
geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir. Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu
kararını kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi
öngörülen işbirliği protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını da aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir
an önce geri dönülmesi için tüm örgüt birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk olarak görmektedir.

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve
Sosyal Güvenlik Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır.
500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın.
Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. TMMOB,
başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli
çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri
dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması için mücadele edecektir.

Neşet AYKANAT
TMMOB Eskişehir
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

DEPREM DEĞİL, GEREKLİ ÖNLEMLERİN
ALINMAMASI YIKIMLARA NEDEN OLUR

T

MMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
21 Temmuz 2017’de yaşanan Bodrum Depremi’ne
ilişkin olarak, 22 Temmuz 2017 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı. 21 Temmuz 2017 tarihinde saat Türkiye
saati ile 01.31’de Kandilli Rasathanesi verilerine göre Mw:
6.6 büyüklüğünde ve odak derinliği yaklaşık 5 km. civarında
olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından büyüklüğü 4’ten fazla olan yüzlerce artçı deprem kaydedilmiştir ve yeni artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam edecektir.
Deprem ülkemiz karasuları içinde, Gökova Körfezi içinde, Bitez Mahallesi’ne yaklaşık 10 km uzaklıkta deniz
içinde meydana gelmiştir. Gökova Fayı’nın deniz içindeki
yer alan 20-25 km uzunluğunda bir segmentinde yaşanan
kırılma sonucu bu depremin yaşandığı düşünülmektedir.
Depremin 11 saniye süreyle devam etmesi ve “çok güçlü hissedilir” şiddetle yaşanması bölge halkını panik ve
korkuya sürüklemiştir. Bu depremin en önemli özelliği
depremin ardından bir “tsunami’nin” meydana gelmiş
olmasıdır. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem
sonucunda liman içinde yaklaşık 13 cm. yüksekliğinde
tsunami dalgaları meydana gelmiş ve kıyıdan karaya doğru onlarca metre ileriye bu dalgalar ulaşmıştır. Tsunami dalgalarının daha yüksek olarak görüldüğü yerlerde
denizin karaya ilerlemesi, araçların sürüklenmesine ve
kıyıda baskınlara neden olmuştur. Bodrum depremi sonucunda meydana gelen yerel ölçekteki küçük tsunami,
ülkemizin de deprem sonrası meydana gelen tsunami
tehlikesi ile yüz yüze olduğunu göstermiştir. Geçmişte
Ege Denizi içinde gelişen şiddetli depremler yaşanmış ve
bu depremler de ciddi hasarlara yol açan tsunamiler oluşturmuştur. Depremin yol açacağı tsunamileri engellemek
mümkün olmasa da, alınacak tedbirlerle yol açacakları
zararın önüne geçilebilir. Ülkemizde siyasal iktidar, doğa
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olaylarından ve yaşananlardan ders almamaktadır. Yakın tarihte yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim
2011 Van depremleri başta olmak üzere ülkemizde 1900
yılından bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekli deprem
yaşanmış ve resmi kayıtlara göre 100 bin civarında insan
hayatını kaybetmiş; yerleşim alanlarında büyük hasarlar
meydana gelmiştir. Doğa olayları engellenemese de doğa
olaylarının neden olduğu yıkım, can kaybı ve panik, gerekli önlemler alınarak engellenebilir. Doğa olayları ve afetlerin verecekleri zararı en aza indirmenin yolu ise bilim
ve mühendisliğin getirdiği bilimsel veri ve bilgiyi dikkate
almaktır. Yerel yönetimler tarafından yürütülecek jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler ile kıyılarda yer alan yerleşim alanlarında tsunami planları yapılmalı, bu planlar
ışığında depremlere hazırlıklı olunmalıdır. Ülkemizin bir
deprem kuşağı ülkesi olduğu göz önünde bulundurulmalı
ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası’na deniz içi aktif faylar eklenmelidir.
2012 yılında bu harita güncellenmiş olsa da, deniz içi
aktif faylar konusunda henüz bir çalışma yapılmamıştır.
Depremlere ve diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı,
insanca bir yaşam ve çevre için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve gerekli bilimsel çalışmalar bir an önce
başlatılmalıdır. Deprem ve afetlerin neden olduğu zararın
en aza indirlmesi için ülkemizin deprem ve afet planlarının
geliştirilmesi, ülkemizin yapı stokunda gerekli mühendislik incelemelerinin yapılarak riskli yapılardaki risklerin
giderilmesi, kıyı şeridinde tsunami planlarının yapılması
yönünde bir an önce adım atılması gerekmektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! ÇARPIK KENTLEŞME
VE YETERSİZ ALTYAPI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR

T

MMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
27 Temmuz 2017’de İstanbul’da yaşanan sel ve
taşkınlara ilişkin olarak, 28 Temmuz 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve
çevresindeki illerde yaşanan sel ve taşkınlar, dün bir kez
daha İstanbul’da hayatın felce uğrattı. Yetkililer ve yandaş medya “asrın yağmuru” diyerek sorumluluklarını gizlemeye çalışsalar da, yaşanan her kuvvetli yağışta benzer
görüntülerin ortaya çıkması, meselenin sadece yağış miktarıyla açıklanamayacağını göstermektedir. Doğa olaylarını felakete çeviren, merkezi ve yerel yönetimlerin yanlış
politikaları ve uygulamalarıdır. Giderek daha sık ve yakın
aralıklarla yaşadığımız bu felaketler karşısında gerekli önlemler alınmadığı takdirde, çok daha acı sonuçlar doğuracaktır.
Her şeyden önce bilinmelidir ki, yerleşim yerlerinde yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim
değişikliğinden ziyade, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri
rant politikalarına teslim etmesidir.
Başta metropoller olmak üzere, Türkiye’deki kent yapılaşması betonlaşma ve asfalt üzerine oluşturulmuştur.
Yeşil alanların hızla yapılaşmaya açılması, kent ormanlarının yok edilmesi şehirlerimizin doğal dokusunu ortadan kaldırmıştır. Doğayla barışık olmayan bu kentsel
yapılaşma nedeniyle, yağış ve yüzey suları toprak tarafından emilememekte, hızla akışa geçerek şehrin daha alçak
kesimlerinde ve alt geçitlerde sel, taşkınlara ve su baskınlarına neden olmaktadır.
Yağmur suyunu tutması gereken yeşil alanlar birbiri ardına ortadan kaldırılırken, beton ve asfalt zeminde
hızla akışa geçen suyu tahliye etmesi beklenen altyapı,
drenaj ve kanalizasyon sistemleri de ihtiyacı karşılamamaktadır. Son yıllarda birbiri ardına yapılan çok katlı
binaların ve kentsel dönüşüm uygulamalarının yükünü

kaldırmaya uygun altyapı yenilenmesi yapılmamıştır.
Altyapı eksikliği, sadece taşkınlara yol açmamakta aynı
zamanda metro, metrobüs, tramvay hatlarını da kullanılamaz hale getirmekte, yetersiz paratoner ve yangın önleme sistemleri yangınlara davetiye çıkarmaktadır.
Kentleri teslim alan bu rant politikaları, suların
doğal akış yolları olan dere yataklarının ve taşkın alanlarının bile yapılaşmaya açılmasına neden olarak, felaketin
boyutlarını daha da artırmaktadır. Plansız ve çarpık kentleşme, tarım arazileri üzerine kurulan yerleşim yerleri,
yok edilen orman alanları, bilinçsizce müdahale edilen
dere yatakları ve kıyılar yaşadığımız felaketlerin temel
nedenidir. Sorumlusu da yağmur suları değil, hükümet ve
yerel yönetimlerdir.
Daha büyük felaketler yaşanmaması için bugüne
kadar sürdürülen ranta dayalı kentleşme anlayışı derhal sona
erdirilmelidir. Yeterli altyapı ve doğayla barışık kentler inşa
edilmelidir. Kent yönetimleri, belediye imkânlarını rant ve siyasi çıkarlar için.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YAĞMA DÜZENİNİN HEDEFİNDE BU KEZ TPAO VAR... KAMUSAL
VARLIKLARIN YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

2

0 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile TPAO ile TPİC arasında gerçekleştirilen devirler hakkında 14 Ağustos 2017
tarihi de TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
İktidarda bulunduğu 15 yıl boyunca, üretime, sanayileşmeye ve istihdama dayalı ekonomi politikaları yerine,
kamu varlıklarının satışına ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine dayalı bir rant ekonomisi kuran AKP,
şimdi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı (TPAO)
tümüyle özelleştirmeye çalışıyor.
1954 yılından bu yana petrol arama, üretim, taşıma,
rafinaj ve dağıtım alanlarındaki faaliyetleri kamu adına
yürüten TPAO, kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin

en büyük ve en stratejik kamusal yatırımlarından birisi olmuştur. Dünyadaki diğer emsalleri gibi üretimden
perakende satışa kadar bütünleşik bir yapıya sahip olan
TPAO, 30 yıldır uygulanan özelleştirme politikalarının
ana hedeflerinden biri olmuştur. Yıllardır iktidarda bulunan neoliberal anlayış TPAO’yu parça parça özelleştirerek kurumun bütün varlıklarını ve imkanlarını sermayeye peşkeş çekmiştir. Kurum bünyesinden kopartılarak
özelleştirilen İPRAGAZ, PETKİM, DİTAŞ, TÜPRAŞ
ve POAŞ gibi şirketler artık kamusal zenginliğimizin bir
parçası değil, sermaye gruplarının varlığı haline gelmiştir.
AKP Hükümeti, 20 Temmuz 2017 tarihinde yayınladığı
Bakanlar Kurulu Kararı ile TPAO’ya son darbeyi vurmak
için harekete geçmiştir. Yayınlanan karara göre
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TPAO’ya ait sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmetlerine ait her türlü araç,
iş makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı BOTAŞ bünyesindeki
Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC)
devredilmiştir. Aynı karar uyarınca, TPIC’in yurtiçinde
ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol arama ve işletme ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte
TPAO’ya geçmiştir.
Bilindiği gibi, TPAO diğer pek çok kamu kuruluşu ve varlığıyla birlikte, geçtiğimiz Şubat ayında Varlık
Fonu’na aktarılmıştı. Kamusal varlıkların tasfiye edilerek
ekonominin sıcak para ihtiyacını karşılamak için oluşturulan Varlık Fonu, TPAO’yu daha kolay özelleştirebilmek
için, şirket üzerindeki taşınmazları TPİC’e devretmiş,
TPİC üzerinde bulunan petrol arama ve işletme ruhsatlarını ise TPAO’ya almıştır. Bu devir işlemlerinin amacı,
TPAO’nun özelleştirilmesi sürecinde sermaye için dikensiz bir gül bahçesi yaratmaktır.
Gelinen noktada TPAO ile birlikte özelleştirilmek
istenen aslında Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışındaki
petrol arama ve işletme ruhsatları yani haklarıdır. Enerjinin bu denli önemli olduğu bir dönemde özelleştirme adı
altında tüm petrol imtiyazlarının devredilmesi, bu ülkeye
yapılacak en büyük kötülüktür. İmtiyaz devri, egemenlik haklarının devridir. Ülkenin toprak üstündeki tüm
zenginliklerini ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş
çekenler şimdi de, toprağın ve denizin altındaki zenginlikleri peşkeş çekmek istemektedir.
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Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkenin yurttaşlarının emeğiyle kurulan kamusal işletmelerin, bu toprakların altında ve üstünde yer alan doğal zenginliklerin AKP
Hükümeti tarafından satılmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca süslü laflar ve büyük vaatlerle gerçekleştirilen özelleştirmeler bu ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, işsizliğin
ve yoksulluğun daha fazla artmasına neden olmuştur.
Müflis tüccarlar gibi elde avuçta ne varsa satarak ekonomiyi döndürmek mümkün değildir. Ekonomiyi döndürmenin yegane yolu daha fazla üretim, daha fazla sanayileşme, daha fazla teknoloji kullanımından geçmektedir.
Bunun için de kamusal yatırımlar artırılmalı ve teşvik
edilmelidir.
Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan
TPAO’nun özelleştirilmesine, varlıklarının yağmalanmasına,
çalışanların iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize ve zenginliklerimize sahip çıkacağız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÖRGÜTÜMÜZE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE MÜDAHALEDE
SON HALKA: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

3

Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında 10 Ağustos 2017 tarihinde TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı. Saray rejiminin, muhalif yapıları
yok etme, hiç olmadı üzerinde otoriter bir vesayet kurma
çabası nedeniyle Birliğimizi ve bağlı Odalarımızı, kimi zaman KHK’lar, kimi zaman Torba Yasalar içine son dakika
eklenen maddeler, kimi zaman ise Yasa ve Yönetmelik değişiklikleri ile yeniden yapılandırmaya ve güçsüzleştirmeye çalıştığı bilinmektedir.
03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile bu bağlamda
yapılan yasal düzenlemelere bir halka daha eklenmiştir.
Bir önceki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde
olduğu gibi son yayımlanan Yönetmelikte de proje müellifleri, şantiye şefleri, fenni mesuller, yapı denetçi ve kontrol elemanlarının mesleki kısıtlılıklarının olmadığının ve
yetki sınırlarını aşmadıklarını Odalar tarafından belgelenmesine yarayan “sicil durum taahhütnamesi” yok sayılmakta ve sadece “beyanları” yeterli görülmektedir.
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faaliyetlerini izlemek için tutmakta oldukları sicil kayıtlarından faydalanmayı istememe garabeti bir yana; bu uygulamanın başladığı 2012 tarihinden bu güne kadar mesleki kısıtlılığı olduğu halde şantiye şefliği, proje müellifliği, yapı denetçiliği üstlenen çok sayıda mühendis vakası
ile karşılaşılmış, pek çok sahte diplomalı mühendis vakası
ortaya çıkarılmıştır.
Yönetmeliğin “mimar ve mühendislerin hazırladığı etüt ve projelerin idare ve ilgili kanunlarında açıkça
belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dâhil
başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi
tutulamayacağı ve tutulmasının istenemeyeceği, vize
veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescillerinin iptal
edilemeyeceği veya yenilenmesinin hiçbir şekilde geciktirilemeyeceği ve müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemeyeceği” şeklindeki
hükmü, TMMOB’nin Anayasa ile verilmiş ve 6235 sayılı
TMMOB Yasasıyla düzenlenmiş haklarının yok sayılmasıdır. Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşları
mesleki dayanışma dernekleri gibi yalnızca
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üyelerinin menfaatlerini korumak amacıyla kurulmayıp,
mesleğin genel menfaatler doğrultusunda gelişimi, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güvenin sağlanması ve meslek disiplini ve
ahlakının korunması amacıyla Kanun’la kurulan meslek
örgütleridir.
Odalarımızın mesleki denetim uygulamaları 3194
sayılı İmar Kanunu’nun, Yapı Denetim Kanunu’nun ve
bunların Uygulama Yönetmeliklerinin konusu değildir.
Birliğimize bağlı meslek odaları 6235 sayılı TMMOB
Yasasından aldıkları yetkiyle, sağlıklı kentleşme, nitelikli
yapılaşma kültürel tarihi ve doğal çevrenin korunarak geliştirilmesi için; mimarlık, şehir planlama ve mühendislik
hizmetlerinin bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki
kural ve standartlara uygun yapılması için; mimar, şehir
plancısı ya da mühendislerin o hizmeti yapabilmesi ve
sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve
yasal koşulları taşımakta olup olmadığının denetimi için,
hizmetlerinin yürürlükteki imar mevzuatına, planlamave
şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve mesleki etik açısından
denetlenmesi, meslek alanının niteliklerinin artırılması
için mesleki denetim yaparlar.
Mesleki denetimin kaldırılması ancak haksız rekabetin derinleşmesine, imzacı veya sahte mühendislerin
çoğalmasına, etüd ve proje hizmetlerini maliyet artışı
olarak değerlendiren ve kar hırsıyla her türlü denetimden
imtina eden vasıfsız sanayicilerin, müteahhitlerin önünün açılmasına hizmet eder.
Biz biliyoruz ki; AKP iktidarında ve özellikle son
yıllarında yapılan yasal değişiklikler, kamu yönetiminin
kamusal hizmetlerden çekilmesinden, sosyal devlet uygulamalarının ortadan kaldırılmasına, kamu yatırımlarının azaltılmasından, kamu kesiminde istihdamın daraltılmasına, eğitimden sağlığa, altyapı yatırımlarından yapı
üretim sürecinin denetimine kadar geniş bir yelpazede
kamusal alanın serbest piyasanın ekonomi-politik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması eksenlidir.
Bu çarpık anlayışın kentlerimizdeki tezahürü, su havzalarının ve dere yataklarının daraltılması, kıyı ve orman
alanlarının, tarım arazilerinin rant uğruna imara açılması, yapı yoğunluğunun ve betonlaşmanın artırılması, ka-

BIRLIK’TEN HABERLER

çak yapılaşmaya göz yumulması kısaca plansız ve çarpık
kentleşmeden kaynaklı sel ve taşkın felaketleri, trafik
keşmekeşi, hava kirliliği ve benzeri sorunlardır.
Meslek alanlarımız ve mesleki uygulamalarımızla ilgili
mevzuat değişiklikleri ise bu yeniden yapılandırma süreci ile bağlantılı olarak, meslek alanlarımızı piyasa-rant
çıkarları eksenli yozlaştırmaya ve meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye yöneliktir.
İktidarın imar, yapı üretim süreci, çevre, enerji, maden, gıda vb. alanlara yönelik politikaları ile TMMOB ve
bağlı Odalarının yapısını değiştirmeye yönelik girişimleri
bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Zira AKP iktidarı, bir bütün olarak kamusal alanı sömürü-rant mekanizmaları lehine düzenlemektedir.
TMMOB ve Odalarını dar bir alana hapsederek toplumla bağlarını zayıflatma; çabasında olan AKP iktidarı
bu yolla, toplumsal yarar taşımayan rant eksenli proje ve
uygulamalarını kamusal denetimden kaçırmayı amaçlamaktadır. Bunlar esasen özelleştirmeler ve kamuoyunda
“mega” ya da “çılgın” olarak nitelenen büyük rant projeleridir. Çünkü Meslek Odaları kamunun zarara uğratıldığı özelleştirmelere ve bilime-tekniğe-toplumsal yarara
aykırı projelere geçit vermemekte, kimi zaman yargıya
başvurarak iptal ettirmeye çalışmakta, kimi zaman kamuoyunun dikkatine sunarak kamusal değerleri koruma
mücadelesi vermektedir.
Siyasi iktidarın bu çabası, gericiliğin dogmatizminin karşısında bilimi ve tekniği, sömürü, yolsuzluk ve talanın karşısında toplumsal gereksinimleri esas alan bir
ekonomiyi savunan, özelleştirmelerin karşısında sanayi
ve tarımın korunmasını, kamusal üretimi ve kamusal hizmetleri öne çıkaran yaklaşımımızın verdiği rahatsızlıktan
kaynaklanmaktadır.
TMMOB ve bağlı Odaları saray iktidarının her türlü
engelleme girişimine rağmen bilimin ve tekniğin ışığında
“takoz” olmaya devam edecektir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Meral ELİTOK

HAYATIMIZA “O YAŞASA NASIL ISTERDI”
DIYEREK DEVAM EDIYORUZ
Makine Mühendisleri Odası Üyesi Meral Elitok, mayıs ayında hayatını
kaybetti. Elitok’u en yakın arkadaşı Serpil Çaydere’den dinledik…

Ö

ncelikle Meral Hanım ile ne zaman tanıştınız,
anlatır mısınız?

Meral, 20 Mayıs 1963 doğumlu idi. Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu idi. Biz
Meral ile okul yıllarında beraberdik. Aramızda 3 dönem
vardı. Birbirimizi simaen biliyorduk ama bir samimiyetimiz yoktu. 1986 yılında Hava İkmal Bakım Merkezinde
işe girdi. Hava İkmal Bakım Merkezinde işbaşı yaptıktan
sonra samimiyetimiz başladı. Fabrika arkadaşlıklarımız
da çok başkaydı, çok güzeldi. Aslında sadece Meral ve ben
değil, büyük bir arkadaş grubumuz vardı. Bizim Meral ile
özellikle de evliliklerimiz ile samimiyetimiz daha da arttı.
Sonrasında 1993 yılında 7 ay arayla bebek sahibi olmamız bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Çocuklarımızı
birlikte büyüttük. Biri yemek yemezdi, diğeri uyumazdı.
Bunun gibi birçok aşamayı birlikte yaşadık, paylaştık.
Oğullarımız bebeklikten itibaren kardeş gibi büyüdüler.
Bizim aynı dönemlerde aynı şeyleri yaşıyor olmamız, ailece görüşüyor olmamız ilişkilerimizi kuvvetlendirdi.

Anlatmak istediğiniz bir anınızı, beraber neler yaptığınızı
anlatır mısınız?
Anılarımız o kadar fazla ki… Birbirimizin hayatında büyük izler bıraktık. İş hayatımızda her gün beraberdik. Öğlen yemeklerini mutlaka beraber yerdik. Çay
molalarında hemen bir araya gelirdik. Meral ile fabrikada
çalışan kadınlar için aerobik ve spor imkanını oluşturulmasını sağladık. Buna ön ayak olduk. Hava İkmal için bu
büyük bir kazanımdı. O spor salonu hala devam ediyor.
Ailece gezilerimiz, tatillerimiz, akşamları yemekli buluşmalarımız, pikniklerimiz olurdu. Beraber gezmeyi çok
severdik. Sesi çok güzeldi. Uzunca bir süre ud kursuna
gitti. Dolu dolu geçen ve tüm ömre sığan samimiyetlerimiz oldu. Yıllarımız Meral ile çok keyifli geçti. İyi ki de
böyle oldu…

Bir oğlu vardı değil mi?
Evet, oğlu onun en kıymetlisiydi… Bilkent Üniversitesi Makina Mühendisliğinden mezun oldu. Şu anda özel
bir sektörde çalışıyor. Anneciği oğlunun işbaşı yaptığını
görmüştü. Biricik oğlu bize onun emaneti…

“MERAL’İ ÇOK ERKEN VE ANİ KAYBETTİK”

Peki, ondan sonra hayatınız nasıl değişti, yokluğuna nasıl
katlanıyorsunuz?
3 Mayıs 2017 tarihinde onu kaybettik. Hastalığı
çok hızlı şekilde ilerledi. Hastalığını öğrendikten 27 gün
sonra onu kaybettik. Ayrılık çok erken ve ani oldu. Gidenin arkasından sadece büyük acı ve onun yokluğu kalıyor.
Şimdi nasıl katlanıyoruz bu büyük acıya ve onun yokluğuna… En başından beri hep şöyle düşündük, ‘Meral ne
isterdi, nasıl olsun’ isterdi diye bakıyoruz. Bana en son
geldiğinde güllü lokum yemişti ve çok sevmişti. Ve biz
onun duasında güllü lokum dağıttık. ‘Meral yaşasaydı, nasıl olsun isterdi’ diye düşünerek yaşıyoruz. Kardeşi, oğlu,
ailesi, hep birlikte olmaktan güç alıyoruz. Görüşüyoruz,
Meral’i anlatıyoruz. Konuşabiliyor olmak çok önemli.
Geçmişi anlatıyoruz. Biz onun anıları ile yaşıyoruz.

Meral Hanım nasıl bir kişiliğe sahipti?
Çok pozitif, iyi niyetli, cana yakın, uyumlu ve insanlarla çok iyi diyalog kurabilen hayat dolu biriydi. Yaşamayı çok seven, hayatın tadını alabilen çok sosyal bir
insandı. Hayatı boyunca fazlasıyla insan biriktirmişti. Sadece iyi günlerinde değil, acı- tatlı her zaman dostlarının
yanında olan biriydi. Gülenle gülen, ağlayanla ağlayan biriydi. Bir sorun yaşadığımda, birine ihtiyacım olduğunda
“Hadi” diyip çağıracağım ilk insandı. Meral bu konularda
çok duyarlıydı. Herkesin derdine ilk o koşardı. Annesi ve
babasıyla, akrabalarıyla çok ilgiliydi.
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Son olarak ne eklemek istersiniz?
İyi ki Meral benim arkadaşımdı. İyi ki beraber
bu kadar çok zaman geçirdik. İyi ki hayatımızı paylaştık. Keşke ayrılık bu kadar erken olmasaydı. Sözlerimi
Mevlana’nın bir sözü ile bitirmek istiyorum… “Sevenler
en sonunda bir yerlerde buluşmazlar, onlar en başından
beri birbirlerinin içindedirler…”

tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

BİZDEN BİRİ
Hüseyin GERİŞKOVAN

İLK YERLI BISKÜVI MAKINASINI “O” ÜRETMIŞTI
Eskişehir Makina Mühendisleri Odası’nın en eski üyelerinden Hüseyin Gerişkovan temmuz ayında hayatını kaybetti. Gerişkovan’ın
mesleki kariyerini hem akrabası hem de iyi dostu olan Ömer Rüştü
Usluoğlu’ndan dinledik.

R

üştü Bey merhaba. Hüseyin Gerişkovan
kimdir, bize anlatır mısınız?

“O BANA ‘BABA’ DERDİ,

1940 yılında Bartın’da doğmuş olup, ilk ve ortao- BEN DE ONA
kul ile Sanat Enstitüsü tahsilini Bartın’da yapmıştır. Daha ‘EVLAT’ DERDİM”
sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Siz Hüseyin Bey ile ne zaman tanıştınız?

Nasıl bir kişiliği vardı? Hobileri nelerdir?

Çok kitap okuyan biriydi. Bir gün evinde tuBizim Hüseyin Bey ile akrabalığımız var. Benim
eşim Bartınlıdır. Hüseyin Bey de Bartınlıydı. Biz evlen- valetine girdim. Hiç insanın tuvaletinde kitap olur mu?
diğimizde Bartın’da çalışıyordu. Daha sonra 1965 yılında Hüseyin, tuvalette bile kitap okuyan, kitap bulunduran
bir adamdı. Fevkalade iyi, namuslu bir kimseydi. Çok
Eskişehir’e yerleşti.
çalışkan biriydi. İşinde hep en iyisini yapardı. Çok iyi anPeki, Hüseyin Bey daha sonra hangi kurumlarda çalıştı, laşırdık onunla. O bana ‘baba’ derdi, ben de ona ‘evlat’
derdim. Ailecek sık sık görüşürdük. Bir oğlu var. Boğaziçi
ne gibi işlere imza attı?
Üniversitesi’nde iki bölüm birden okudu. Çok çalışkan bir
Eskişehir’e geldiğinde onu Eskişehir Demiryolu çocuk. Oğlu onun bize emaneti. Onun iyi bir iş sahibi olFabrikaları’na işe soktuk. Daha sonra oradan ayrıldı ve ması, aile kurması tek isteğim.
Eskişehir Emsan Makina Sanayi’nde işe girdi. Orada da
büyük işler başardı. 1980 yılında Eti Makina Sanayi’nde Unutamadığınız bir anınızı anlatmak
halen kurulu bulunan tam gıda sanayinin ilk tesis yerleş- ister misiniz?
tirme ve montaj işlerini gerçekleştirdi.
Hüseyin’in arabasının bagajında her türlü piknik
1982 yılında iki meslektaşı ile birlikte Bemak malzemeleri hazır bulunurdu. Porsuk Barajına ailecek
Mühendislik Ltd. Şti.’yi kurdular. Şirkette Türkiye’nin giderdik. Su akan yerin dibinde oturur piknik yapardık.
muhtelif yerlerine komple bisküvi tesisi projelendirme, Bartın’da in kumu plajı vardır. Çok güzel bir plajdır. Beimalat, montaj ve işletmeye alma işlerini gerçekleştirdi- raber o plajda yüzmeye giderdik. Balık tutmayı, pişirip
ler. Ülker Bisküvi Fabrikasına “bisküvi yapma makinası” yedirmeyi çok severdi. Eylül ayında lüfer çıkıyor diye illa
yaptılar. Ülker daha öncesinde bu makinaları Avrupa’dan Bartın’a gidelim isterdi. Hangi ay hangi balık çıkar onu bigetiriyordu. Türkiye’de ilk defa yerli bisküvi makina yapan lirdi. Gezmeyi eğlenmeyi, yedirip içirmeyi seven biriydi.
Hüseyin ve arkadaşları oldu. Bu makinaları Eskişehir’de
imal ettiler ve 4 TIR dolusu makinayı İstanbul’a götürdüler. Orada bu makinaları monte edip çalıştırıp teslim
ettiler. Özellikle yerli sanayimiz imkanları ile yerli malzeme projelendirme olanaklarını kullandılar. Kendisi girift
makina konstrüksiyonlarını severek yapmakta idi.
2003 yılında yaşlılık ve sağlık sebepleri ile Bemak Mühendisliğin tasfiyesinden sonra istirahat dönemine girmiştir. Uzun müddet hasta yattı. 26 Temmuz
2017’de çoklu organ yetmezliğinden vefat etmiştir. Nur
içinde yatsın. Onu Bartın’a götürüp annesinin yanına defnettik. Yaptığı hizmetler halen ülkemiz zemininde işlemektedir.
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indirim

İNDİRİMLER

ÜYELERİMİZE İNDİRİM
UYGULAYAN KURUMLAR

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece
yakınlarına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20
İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca,
Fransızca; “7-14” yaş için açılan “Kids” gruplarında“ AB
Dil Portfolyo Sistemi”ne göre “1 KUR” olarak belirlenen
seviye; 1000+KDV
Yaz Döneminde “1 Kur”luk herhangi bir dil eğitiminin
bedeli; 800+KDV
Yaz gruplarına özel “Teknik İş İngilizcesi”; kişi sayısı
ve eğitim süresi belirlendiği takdirde odamız eğitim
salonunda verilecek olan eğitmin %20’lik oranda fiyat
iyileştirilmesi...
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
ADRES: 2 Eylül Cd. Başan Sk. N:3 TEB Bankası aralığı
ESKİŞEHİR
Tel.: +90 222 220 86 64
Faks.: +90 222 220 86 65
Email.: eskisehir@bemarkariyer.net

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)
%5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde
%15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında
%10
indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - ÜcretsizÜyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827

www.egitimnoktasi.com.tr
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Makina Mühendisleri Odası üyesi ve çalışanları ile birinci
derece yakınlarına;
Üyelik Ücreti %20 indirimli
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel: 222 22 00 666
MAKINA

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakınlarına indirim uygulanacaktır. (Üyeler ödeme
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda
için 275 TL,
Üç kişilik oda için 179 TL,
Çift kişilik oda için 149 TL,
Tek kişilik oda için 89 TL fiyat uygulanacaktır.
Adres: Roof Garden Hotel
Büyükdere Mh. Sarılar Sok. No:4 Eskişehir
info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

American LIFE
0
%2

GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

%1

ROOF GARDEN HOTEL

CETEMENLER
Makina Mühendisleri Odası üyelerine %20 indirim (İndirim
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakınlarına indirim uygulayacaktır.
(Ödeme Esnasında)
Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59 Fax: 0222 221 47 49
info@cetemenler.com

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM
VE VİZE DANIŞMANLIĞI
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BEMAR + KARİYER OKULU

indirim

tmmob
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eskişehir şubesi

Makina Mühendisleri odası üye, personel ve birinci derece
yakınlarına;
İngilizce, YDS, TOEFL, Çocuk Grubu, IELTS, Almanca, Rusça
Ödeme Durumu Senet Olduğunda %35 İndirim,
Kredi Kartı Olduğunda %40 İndirim,
Peşin Olduğunda %45 İndirim uygulanacaktır.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd. ETİ Plaza, ESKİŞEHİR

İNDİRİMLER

ÜYELERİMİZE İNDİRİM
UYGULAYAN KURUMLAR
0
%1

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indirim uygulanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını
yanlarında bulundurmalıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant
Şahin Caddesi Tepebaşı Belediyesi Yanı
No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

ODA RESTORAN
0
%1

Oda kimlik kartını gösteren oda üyeleri ve çalışanları
ile; birlikte yanında getirdiği yakınlarına % 10 indirim
uygulayacaktır.
Adres: Oda Restoran
Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir
Telefon : 0(222) 236 00 47

5

%2

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece
yakınlarına; tüm ürünlerde ; %20 indirim.
Adres: Yunus Emre cad.No:45/3
Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Telefon-Fax : (222) 246 05 65 –
GSM
: (532) 635 95 65
E-Mail
: mormasa@mormasa.com

YUNUSEMRE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU
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Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri
yakınlarına; Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

5

%1

ÇAYDERE EL SANATLARI

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece
yakınlarına;
Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Muayene işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultusunda SGK
kapsamında sağlık hizmeti alan aktif (çalışan) hastalarımızdan
12 TL katılım payı alınmaktadır. Kurumumuzun bu 12 TL ‘den
indirim yapma hakkı yoktur. Söz konusu kesinti zorunlu olup,
bakanlığın ilgili bütçe kalemine gönderilen bir kesintidir. Aracı
kurum olarak tarafımızdan tahsil edilmektedir.)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Tıbbı Görüntüleme ve Tetkik hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
Laboratuar hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Diğer sağlık hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden
%20 oranında indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: İsmet İnönü Cad. no: 48 Eskişehir
Tel: 0 222 233 04 04
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Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakınlarına;
Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi (Yetişkin ve
Çocuk Programı) %25 indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1. Cad 732. Sok
No: 44 Noora Plaza B Blok Kat:4 Tepebaşı-Eskişehir
Tel: 0222 330 6 330-0222 330 00 11
eskisehir@oxfordhousecollege.com
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FİZYOMER

TRAKYA RESTAURANT

Oxford House College

indirim

indirim
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı
eğitimi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır.
Üyeler kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir
TEL: 0 222 234 74 74
MAKINA
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Üyemiz Serkan ÜREN’in 28.07.2017 tarihinde bir kız bebeği dünyaya
gelmiştir. Defne Ebru’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.
Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyemiz Mehmet ORDU’nun
26.08.2017 tarihinde bir kız bebeği dünyaya gelmiştir. Ela’ya mutlu ve
sağlıklı bir yaşam dileriz.
Üyemiz Erhan BURUK’un 29.08.2017 tarihinde bir kız bebeği dünyaya
gelmiştir. Serra’ya mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

»
»

»

EVLİLİK

»
»
»
»

Üyemiz Zafer ÖZKAN, Melike ÇOPUR ile 09.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Evren PINAR, Elif KARDAŞ ile 14.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Fatih TEZEL, Esra ALBAYRAK ile 20.08.2017 tarihinde,
Afyonkarahisar İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz Emre KILIÇ, Gözde BOR ile
27.08.2017 tarihinde,
evlendiler.
Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

SÜNNET

»
»

Üyemiz Eray ÖNAŞÇI’nın oğlu Erdem’in 08.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Burhan MERMER’in oğulları Berhan Ersoy ve Orhun Başar’ın
22.07.2017 tarihinde,
sünnet düğünleri olmuştur.
Kendilerine, Mutlu ve Sağlıklı Bir Yaşam Dileriz…

HASTALIK

»
»
»
»
»

VEFAT

Üyemiz Habip SELÇUK’un babası 14.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Yaşar Yalçın DÜZARAT’ın annesi 20.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Bülent BAŞAK’ın oğlu 21.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Hakan ERGÜN’ün babası 31.07.2017 tarihinde,
Üyemiz Faruk TURAN’ın babası 08.08.2017 tarihinde,
vefat etmişlerdir.
Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ATAMALAR
MAKINA

Üyemiz L.Berrin ERBAY’a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle,
Şubemiz Teknik Görevlisi Erhan İNAN’ın kızına geçirdiği kaza nedeniyle,
geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

»
»

32

»
»

Üyemiz Faruk TURAN, TEI Tusaş Motor San.A.Ş. Programlar Direktörü
olmuştur.
MMO Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Şükrü KOYUNCU,
Garp Linyitleri İşletmesi Makina İşletme Şube Müdürü görevine
atanmıştır.
Yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.
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