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bülten, tMMob Makina Mühendisleri odası eskişehir şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına tMMob Makina Mühendisleri 
odası eskişehir şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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Dergimizin tümüne Web
Sitemizden ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

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

SunuM

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Bildiğiniz gibi Şube Genel Kurulumuz 
13-14 Ocak 2018 tarihinde yapılmış-
tır. Genel Kurulumuz tam bir demok-

rasi şenliği altında gerçekleşmiştir. 

 Katılımcı Demokrat Mühendisler 
adı altında tek liste olarak girdiğimiz seçim-
ler sonucunda, listemiz üyelerimizin yoğun 
katımları ile tekrar seçilmiştir.2018-2020 
çalışma dönemi için bize görev veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 2012-2018 tarihleri arasında üç dö-
nem Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını sevgili 
arkadaşım Hakan Ünal yapmıştır. Kendi-
si üç dönemin yeterli olduğunu düşünerek 
diğer meslektaşlarına örnek olacak şekilde 
kendi isteği ile görevi bırakmıştır. Kendisine 
şubemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşek-
kür eder, bundan sonraki hayatında başarı-
lar dileriz.

 Bizi bu dönem sıkı bir çalışma tem-
posu beklemektedir. Ülkemizin ve meslek-
taşlarımızın sorunları gittikçe artmaktadır. 
Özellikle genç meslektaşlarımızın işsizlik 
sorunu hat safhaya ulaşmıştır.

 Üniversitelerle ilişkilerimizi ge-
liştirerek, öğrenci arkadaşlarımızın bilgi 

birikimlerini arttırmaya yönelik etkinlik-
lerimizi bu çalışma döneminde de gerçek-
leştirerek, öğrenci arkadaşlarımızın mezun 
olduklarında mesleğe biraz daha hazır hale 
gelmelerine destek olacağız. Meslektaşları-
mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eği-
tim ve seminerlere daha fazla ağırlık verece-
ğiz. Oda-Üye ilişkilerini geliştirmek üzere 
bu dönem daha fazla çalışacağız. Bu konu-
larla ilgili üyelerimizin destek ve önerilerini 
bekliyoruz. 

 Odamızın kuruluşundan bu yana ru-
tin hale gelen haftanın her Salı günü akşamı 
yapılan yönetim kurulu toplantılarımız bü-
tün meslektaşlarımıza açıktır. İsteyen her 
üyemiz bu toplantılara katılabilir.

 Ülkemizin demokrasisi maalesef 
OHAL döneminde daha kötüye gitmiştir. 
Ülkemiz demokratik ülkeler kategorisin-
den yarı demokratik ülkeler kategorisine 
düşmüştür. Demokrasinin ve adaletin ol-
madığı ülkemizin maalesef Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği; “İleri Medeniyetler Dü-
zeyine” gelme şansı yoktur.

 OHAL’in kalkması, demokrasinin ve 
adaletin medeni ülkeler düzenine gelmesi 
için şube olarak elimizden gelen çabayı gös-
tereceğiz.

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
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eĞİtİMleR

EĞİTİMLERİMİZ

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

11UY0031-3 
ISITMA VE 
DOĞALGAZ İÇ 
TESİSAT YAPIM 
PERSONELİ 
SEVİYE - 3 
20-25 ŞUBAT 2018
ETİ KIRKA BORAKS 
MADEN İŞLETMELERİ 

Şubemiz,  yeni çalışma döneminin başında üyeleri-
mize ve ara teknik elemanlara yönelik eğitimlerin 
düzenlenmesine devam etti. Meslek içi eğitimlere 
katılan 39 üyemizin uzmanlık alanı belgelendi. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavlarına katılan 29, 
Teknik Personel Yetiştirme Kurslarına katılan 236 
personel belge almaya hak kazandı.

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetkilendirme  

Kursu

Tayfun PINAR 

(Makina Mühendisi)
29 Ocak -01 
Şubat 2018 Eskişehir 18

Endüstriyel ve Büyük 
Tüketimli Tesislerin 

Doğalgaza Dönüşümü 
Mühendis Yetkilendirme 

Kursu

Tayfun PINAR 

(Makina Mühendisi)
17-20 Şubat 2018 Eskişehir 8

Mekanik Tesisat Uzman 
Mühendis Yetkilendirme 

Kursu

Nihal KARA 

(Makina Mühendisi)
27 Şubat -05 Mart 

2018 Eskişehir 13

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

15UY0205-3/00 
Köprülü Vinç 

Operatörü (Seviye 3)

Abdullah Özcan 
BAYRAKCI 

(Makina Mühendisi)
09 Ocak 2018 Tekfen İnşaat ve 

Tesisat A.Ş.   9

11UY0031-3 Isıtma 
ve Doğalgaz İç Tesisat 
Yapım Personeli Sınavı 

Seviye-3

M. Serdar ULU 

(Makina Mühendisi)
20-25 Şubat 

2018
Eti Kırka Boraks 

Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 

20

 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU / 29 OCAK - 1 ŞUBAT 2018 / ESKİŞEHİR  

MEKANİK TESİSİAT UZMAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU /27 ŞUBAT - 05 MART 2018 / ESKİŞEHİR  
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eĞİtİMleR
TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI
LPG Otogaz 

İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 

Enis Emrah ERTAN 

(Makina Mühendisi)
05-06.01.2018 Kütahya İl 

Temsilciliği 18

Genel Tavan Vinci 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
09.01.2018

Centaş  Çelik 
Konstrüksiyon İnşaat 

A.Ş.
14

Sepetli Hidrolik 
Platform Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
09-10.01.2018

Centaş Celik  
Konstriksüksiyon 

İnşaat
14

Sanayi Tipi Kazanların 
İşletmesinde Yardımcı 

Personel Yetiştirme 
Kursu

Enis Emrah ERTAN 

(Makina Mühendisi)
15-20.01.2018 Kütahya İl 

Temsilciliği 21

Genel Tavan Vinci 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
06.02.2018

Eti Kırka Boraks 
Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

25

Genel Tavan Vinci 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
07.02.2018

Eti Kırka Boraks 
Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

24

Genel Tavan Vinci 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
08.02.2018

Eti Kırka Boraks 
Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

22

Genel Tavan Vinci 
Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
10.02.2018 Enton Beton 53

Doğalgaz 
Montaj,Demontaj, 

Kaçakların 
Giderilmesi ve Kontrol 

İşleri Eğitimi

M. Sadık YURTMAN

(Makina Mühendisi)
14-16.02.2018

Eti Kırka Boraks 
Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

20

Sepetli Hidrolik 
Platform Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 

(Makina Mühendisi)
22-23.02.2018

Odunpazarı 
Belediyesi Park 

Bahçeler Müdürlüğü
25

SANAYİ TİPİ KAZANLARIN İŞLETMESİNDE YARDIMCI PERSONEL 
YETİŞTİRME KURSU / 15-20 OCAK 2018  / KÜTAHYA 

SEPETLİ HİDROLİK  PLATfORM EĞİTİMİ / 22-23 ŞUBAT 2018 
ODUNPAZARI BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
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SEMİNERLER
CV HAZIRLAMA VE İŞ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SEMİNERİ

TEI İnsan Kaynakları 
Müdürü Yeliz Çetin-
kaya ve İnsan Kaynak-

ları Lideri Özdoğan Turan 11 
Ocak 2018 tarihinde Şubemiz 
Eğitim Merkezi’nde Öğren-
ci Üyelerimize ve İş arayan  
Üyelerimize “CV Hazırlama 
ve İş Başvurusunda Dikkat 
Edilecek Hususlar” konusun-
da seminer verdi.  Karşılıklı 
tanışma ile başlayan semine-

re 35 üyemiz katıldı. Daha sonra 
TEI İnsan Kaynakları Müdü-
rü Yeliz Çetinkaya işe alım ve 
TEI’de kariyer konusunda bilgi 
verdi. İnsan Kaynakları Lideri 
Özdoğan Turan ise İş başvuru-
sunda dikkat edilmesi gereken 
hususlar, TEI ‘de işe alım süreci 
hakkında bilgi verdi. Üyelerimiz-
den gelen soruların cevaplanma-
sıyla etkinlik sona erdi.

ISI MERKEZLERİNDE SU ARITIMI VE ŞARTLANDIRMA SEMİNERİ

Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği (TTMD) 
Eskişehir Temsilcili-

ği ve şubemizin birlikte ger-
çekleştirdiği etkinliklere “Isı 
Merkezlerinde Su Arıtımı Ve 
Şartlandırma” konulu semi-
ner ile devam edildi. 24 Ocak 
2018 tarihinde Şubemiz Eği-
tim ve Kültür Merkezinde ger-
çekleştirilen etkinliğin oturum 
başkanlığını üyemiz Özcan 
TÜRKBAY yaptı. Etkinliğe 

konuşmacı olarak katılan Ma-
kina Mühendisi Ali Gedik;  Su 
ve Nitelikleri, Isı Santrallerin-
de Suyun Sınıflandırılması, Ön 
Tedavi Üniteleri(Su Arıtım Sis-
temleri-Degazör), Buhar Ka-
zanları Tipleri- Kullanım Suyu 
Hazırlanması, Soğutma Suyu 
Sistemleri-Soğutma Kuleleri, 
Soğutma Suyu Kimyasal Şart-
landırma,   Kapalı Devre Su Sis-
temleri-Kimyasal Şartlandırma 
konularında bilgiler verdi.  

ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ PERSONELİNE ASANSÖR KURTARMA SEMİNERİ

Olası bir depremde asansörde mah-
sur kalan vatandaşların kurtarıl-
masına ve deprem sonrasında yı-

kılan veya hasar gören binalarda arama ve 
kurtarma çalışmaları esnasında asansör 
boşluklarının nasıl değerlendirilmesi ge-
rektiğine yönelik olarak Eskişehir Valiliği 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD) 

Arama Kurtarma Teknisyenlerine teo-
rik ve uygulamalı olarak seminer verildi. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Asansör Kontrol Merkezi Eskişehir Bi-
rim Sorumlusu İbrahim Küçükaçıl tara-
fından verilen seminerlere 30 Ocak 2018 
tarihinde 16 kişi, 31 Ocak 2018 tarihinde 
7 kişi katıldı. 

SOĞUTMA VE KAPALI DEVRE SU SİSTEMLERİ VE KİMYASAL ŞARTLANDIRMA SEMİNERİ

Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği (TTMD) Eskişehir Tem-
silciliği ve şubemizin ortaklaşa 

düzenlediği “Soğutma ve Kapalı Dev-
re Su sistemleri ve Kimyasal Şartlan-
dırma“ konulu seminer 21 Şubat 2018 
tarihinde Şubemiz Eğitim Salonunda 
gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını 
Makina Mühendisi Mehmet Orhan 
Özen’in yaptığı seminere 20 üye-
miz katıldı. Makina Mühendisi Ali 
Gedik’in sunumunu yaptığı seminer-

de; Soğutma Kuleleri, Açık Kapalı 
Sistem, Chiller Grupları, Sistemde 
Yaşanan Sıkıntılar, Korozyon Olu-
şumu, Kireç Taşı Oluşumu, Alkali 
Metal Oluşumu konuları ele alındı. 
Seminerin sonunda Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği Eskişehir İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Baş-
kanı Ferhat Gül ve Oturum Başkanı 
Makina Mühendisi Mehmet Orhan 
Özen, Ali Gedik’e teşekkür belgesi-
ni takdim etti.
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SOĞUTMA VE KAPALI DEVRE SU SİSTEMLERİ VE KİMYASAL ŞARTLANDIRMA SEMİNERİ

ODAMIZIN 63. KURULUŞ YILI GELENEKSEL ODA 
GECESİ AFYONKARAHİSAR’DA KUTLANDI

Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizin organize ettiği odamızın kuruluşunun 63’üncü yılı Gele-
neksel Oda Gecesi 150 üyemizin katılımıyla Afyonkarahisar Çakmak Otel’de gerçekleştirildi.

Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimiz Meh-
met Sadi Hancıoğlu, Abdullah Menteş ve 
25'inci yılını tamamlayan üyelerimiz Ali 

Dağtekin, Özlem Kocaşaban Genelioğlu ve Zafer 
Büyüker’e  meslek hayatlarındaki emeklerinin anı-
sına plaketleri takdim edildi. Etkinliğe Eskişehir 
Şubesi  Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal, Şube 

Başkan Vekili Metin Uçkun, Şube Sekreteri Atila 
Tomsuk, Şube Saymanı Neşet Aykanat Kütahya İl 
Temsilciliği’nden  Yürütme Kurulu Başkanı  Mehmet 
Alper Demiral, Yürütme Kurulu Sekreteri Arif İzzet 
Akın, Yürütme Kurulu Saymanı Özgür Muslu, Yürüt-
me Kurulu Üyeleri Özgür Muslu ve Alper Horozoğlu  
katıldı.

Divan Başkanlığına Ali İhsan Karamanlı, Baş-
kan Vekilliğine Özcan Türkbay, Yazmanlıklara 
M. Elçin Yontunç ve Nihal Kara seçildi. Ata-

türk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunul-
duktan sonra İstiklal Marşı`mız okundu. Sonrasında 
Şube Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Ünal bir konuşma yaptı. Konuk konuşmaları 

gündeminde Eskişehir CHP Milletvekili Sn. Utku 
Çakırözer, Disk Bölge Temsilcisi Sn. Günay Ayaz, İn-
şaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Erkul, Mimarlar Odası Eski-
şehir Yönetim Kurulu Başkanı Canan Oytan, Eskişe-
hir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk-
İş 2. Bölge Temsilcisi Necat Kılıç, Genel Kurulun iyi 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBEMİZİN 
12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi 
Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. 125 civarında üyemizin katıldığı Genel Kurulumuz Divan’ın 

oluşumu için verilen önergenin delegelerin oylarına sunulmasıyla başladı. 
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geçmesine yönelik temennilerini ve 14 Ocak 2018 ta-
rihinde yapılacak olan seçimlerde yeni yönetim kuru-
luna başarılar dilediler. 

Çalışma raporunun okunması, incelenmesi ve değer-
lendirilmesi gündeminde Şube Sekreteri Atila Tom-
suk 2016-2018 çalışma dönemi raporunu sundu.

Şube faaliyetleri hakkında Mehmet Zeki Ader söz ala-
rak  Termik Santral ile ilgili bir sunum yaptı. Aynı gün-
dem maddesi içerisinde Nergis Uygun Baş, R. Erhan 
Kutlu, MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sayma-
nı Neşet Aykanat, Hasan Atak, Kütahya İl Temsilcili-
ği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper Demiral, 
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Atila 
Tomsuk söz aldı. Oda Genel Kurulu’nda  divana Cihan 
Altun, Hakan Öztürk ve İsmail Saçkesen dilek ve öne-
rileni yazılı olarak sundu.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR 
ŞUBESİ’NİN SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu ve Oda Genel 
Kurulu delegelerinin seçimi 14 Ocak 2018 tarihinde Dumlupınar İlkokulu'nda gerçekleşti.

Seçimlerin sona ermesinin ardından Katı-
lımcı Demokrat Mühendisler gurubu adı-
na konuşan  Atila Tomsuk; üyelerimiz ile 

beraber demokrasi şenliği altında seçimlerini 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Konuşmasının de-
vamında  “ Güzel bir seçim oldu. İyi bir dönem 
geçireceğiz. Bir daha ki dönemde de üyeleri-
mizin isteklerini yapmak için elimizden gele-
ni yapacağız” dedi. Hedeflerini de dile getiren 
Tomsuk şunları söyledi: “Öğrenci arkadaşlarla 
daha çok ilgileneceğiz. Genç işsiz arkadaşların 
problemlerini çözmek için daha çok uğraşaca-
ğız. Tecrübeli arkadaşların genç arkadaşlarla 
konuşmalarını sağlayacağız. Konferans, semi-
ner gibi etkinlikler düzenleyerek meslektaşla-
rımızın sorunlarıyla daha çok ilgilenmek için 
uğraşacağız.” 
Gerçekleştirilen seçim sonucunda 2016-2018 
çalışma dönemi için Yönetim Kurulu ve Oda 
Genel Kurulu Delege Adayları aşağıdaki şekil-
de belirlendi.
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YEDEK
SIRA 

NO AD SOYAD SİCİL 
NO

1 GÖKŞİN SAYER 42975
2 FİKRİYE SÖĞÜTLÜ 33010
3 FADİME GÖKKÜTÜK 114056
4 CENK OSKAY 50369
5 ÖZGECAN YILDIZ 86106
6 NADİR SARGIN 24539
7 ÖZER KÜRÜMOĞLU 32483
8 ÖZER YILMAZ 32560
9 GÜROL BULUT 34091

10 RAMAZAN TOKGÖZ 34824
11 SİNAN ÇETİNKÖPRÜLÜ 59816
12 KORHAN EKMEKÇİ 44036
13 FERHAT GÜL 44111
14 AYTEN AKTAŞ 48860
15 BELGA ZEYNEP ULUTAN 48930
16 GÜRBÜZ GÜDÜCÜ 50594
17 FATİH KARABACAK 55924
18 MECİT TOLGA ÖYKE 65447
19 HALUK SEVİNÇLİ 47485
20 BURCU SERHATLI 78603
21 BÜLENT BAŞAK 82793
22 MESUT TEKKALMAZ 85965
23 SERKAN ÇAKAN 75159
24 ÜMİT ER 40415
25 ENGİN ARIKAN 66510
26 SAİT KORKMAZ 28685
27 KORAY KILIÇAY 81700
28 HÜSEYİN BEKTAŞ 44585
29 HASAN KOÇ 82790
30 NEJLA KILIÇ 75192
31 BÜLENT ÜNER 82630
32 NAMIK AYKANAT 44206
33 MELİH KIRIMLIOĞLU 71503
34 YUSUF ŞAHİN 41112
35 ERHAN CEBECİ 43210
36 ŞENAY SUBAŞI 28513
37 BURAK DEMİRBAŞ 74641
38 MEHMET ALPER DEMİRAL 83449
39 MEHMET YENER AKDOĞAN 88330
40 ARİF İZZET AKIN 56422

ASIL
SIRA 

NO AD SOYAD SİCİL 
NO

1 ATİLA TOMSUK 44112
2 NEŞET AYKANAT 43488
3 METİN UÇKUN 33851
4 NEZİHE HANECİOĞLU 32767
5 ESRA TURAN 39766
6 BÜLENT ATAK 66194
7 NEZİH TOK 58777
8 HAKAN ÜNAL 40592
9 OĞUZ KEPEZ 11921

10 MEHMET ZEKİ ADER 13891
11 LATİFE BERRİN ERBAY 32768
12 MELİH CEMAL KUŞHAN 31537
13 RAMAZAN YAZGAN 6325
14 ÖZCAN TÜRKBAY 7397
15 İSMAİL SAÇKESEN 47690
16 HAKAN ÖZTÜRK 42663
17 AHMET SARAL 45966
18 KEMAL LEVENT GÜLER 37517
19 SÜLEYMAN SERKAN VAROĞLU 43952
20 HASAN ATAK 50593
21 NERGİS UYGUN BAŞ 51321
22 CİHAN ALTUN 46845
23 RAMAZAN MAHİR ELDEM 13085
24 FATİH TEMİZSOY 28240
25 YILDIRIM GÖBEL 20604
26 MUSA ÇALIŞKAN 25350
27 YÜKSEL MAHİR BURHAN 51721
28 ERHAN İNAN 40952
29 ŞÜKRÜ KOYUNCU 45018
30 CEVAT ARSLAN 7370
31 ALİ RIZA MUSLU 19712
32 SEBAHATTİN TAYFUN KILIÇ 85770
33 ERALP MUSTAFA AŞIK 41456
34 İBRAHİM ÖZÇAKIR 27600
35 TAYYAR ÇAYDERE 43388
36 UĞUR EVRENSEL YILMAZ 44727
37 NİHAL KARA 43661
38 SERTAN DOĞAN 68850
39 NABİ ÖZÇELİK 44725
40 SİNEM ŞEN 47487

ODA GENEL KURULU DELEGELERİ 
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Şube Yönetim Kurulumuz, 23 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu ilk 
toplantısında 2018-2020 Çalışma Dönemi için görev dağılımını belirledi.
Buna göre görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

ASIL ÜYELER 

1974 yılında Eskişehir’de doğdu. 1996 yılın-
da Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Aktan 
Doğalgaz’da çalıştı. Aynı yıl kendi şirketi Çağdaş 

Doğalgaz Isı Dön.Sist.Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’ni 
kurdu. Halen kendi firmasında Serbest Müşavir 
Mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. 
Evli ve  iki çocuk babasıdır.

 NEZİHE HANECİOĞLU-ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 
1966 yılında Eskişehir'de doğdu. 1988’de Anadolu 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1990 yılında aynı Üniversitede İma-
lat Konstrüksiyon dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 1988 ve 1996 yılları arasında 1.Hava 
İkmal Bakım Merkez Komutanlığı’nda İniş Ta-
kımları, Hidrolik-Pnömatik Aksesuarları ve Tek-

nik Yönetim bölümlerinde görev aldı. 1996-2012 
yılları arasında Türk Demirdöküm Bozüyük 
Tesisleri’nde Ürün Geliştirme, Kalite, Üretim 
Bölümlerinde çalıştı. Klima Fabrikası'nın kurulu-
munda yer aldı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır. 
2013 yılından bu yana ortağı olduğu Rota OSGB 
Firması’nda çalışmayı sürdürmekedir.

NEŞET AYKANAT- ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

1973 yılında Eskişehir’de doğdu. 1995 yılın-
da Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Doğalgaz 
ve Tesisat sektöründe çalışmaya başladı. 2001 

yılından bu yana ortağı olduğu Varol Doğalgaz 
Firması’nda Serbest Müşavir Mühendis olarak 
çalışmaya devam etmektedir.  Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

  ESRA TURAN - ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

1972’de Eskişehir'de doğdu. 1993 Yılında Anado-
lu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans, 1996’da Osmangazi Üniversitesi'nde yük-
sek lisans eğitimini tamamladı. 1995-1996 yılları 

arasında Alipsan A.Ş.'de Üretim Mühendisi ola-
rak çalıştı. 1996 yılından bu yana doğalgaz ve tesi-
sat sektöründe çalışmaktadır. 2012 yılında kendi 
şirketini kurmuştur. Evli ve iki çocuk annesidir.

METİN UÇKUN –ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1966 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1989 yılın-
da Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları ara-
sında TCDD Malatya LOKO Bakım Atölyesi’nde 
Atölye Şefi olarak, 1992-2000 yılları arasında 

Ankara TCDD Genel Müdürlüğü Cer Dairesinde 
Mühendis olarak çalıştı.  Halen Tülomsaş bün-
yesinde TCDD Cer Teslim Alma Müdürlüğü’nde 
Uzman Mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

BÜLENT ATAK- ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1975 yılında Berlin’de doğdu. 1997 yılında 
Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu.2007 yılında Anadolu 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından 

itibaren Eczacıbaşı Vitra, 1.Hava İkmal Bakım 
Merkez Komutanlığı ve Alp Havacılık’ta çeşitli 
pozisyonlarda görev yaptı. Halen Alp Havacılık 
Firmasında ERP Danışmanlığı Şefi görevini yü-
rütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

NEZİH TOK- ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1971  yılında Eskişehir’de  doğdu. 1995  yılın-
da  Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği  Bölümü’nden  mezun  oldu. 
Bülent Plastik Firmasında Kalite Mühendisi 
olarak çalıştı. 1997  yılında   Türk Demir Dö-
küm  Fabrikaları A.Ş. Bozüyük  İşletmesi’nde 

Üretim Mühendisi olarak çalışmaya  başlamış 
olup, Üretim Sorumlusu ve  Uzakdoğu  İlişkiler 
Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Halen  
aynı  işletmede Mekanik Bakım Yöneticisi ola-
rak  görevine devam etmektedir.

ATİLA  TOMSUK - ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ
SÜLEYMAN SERKAN VAROĞLU

1974’te Eskişehir’de doğdu. 1996 Uludağ Üniver-
sitesi Balıkesir Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nden, 2014’te Ana-
dolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, 2016’da 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Yönetimi (MBA) Bölümü’nden mezun 

oldu. 1996 – 2003 yılları arasında Taç Plast A.Ş. 
ve Jamak A.Ş. Firmalarında çalıştı. 2003’ten bu 
yana JMS A.Ş. Firması’nda Bakım ve Yardımcı 
İşletmeler Müdürü olarak görev yapmaktadır. A 
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

SEBAHATTİN TAYFUN KILIÇ
1969’da Eskişehir`de doğdu.  1992’de Anadolu 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü`nden 
mezun oldu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde Yönetim ve Or-
ganizasyon Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 
1992-2011 yılları arasında ARÇELİK A.Ş. Buz-

dolabı İşletmesi`nde Üretim Mühendisi ve Ba-
kım Uzmanı olarak çalıştı. 2011-2016 yıllarında 
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.`de Bakım Yöneticisi 
olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana 
SÜTAŞ A.Ş.'de Teknik Müdür olarak çalışmaya 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

FİKRİYE SÖĞÜTLÜ
1963 yılında Kırcaali/Bulgaristan’da doğdu. 1986 
yılında Anadolu Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. 1988-2012 yılları 
arasında 1.Hava İkmal Bakım Merkez Komutan-
lığı Teknik Yönetim Daire Başkanlığı ve İmalat 

Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2012 yılında emekli 
olmuştur. Emekliliğinden sonra Şantiye Şefliği, 
Bilirkişilik ve Makina Mühendisleri Odası Eski-
şehir Şube Komisyonlarında görev yapmaya de-
vam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

CENK OSKAY
1976 yılında Eskişehir’de doğdu. 1999 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden 
sonra Milangaz LPG Dağıtım A.Ş.’de LPG Sa-
tış Mühendisi olarak başladı. 2001-2003 yılları 
arasında Türk Demirdöküm A.Ş.’de Ürün Geliş-

tirme Mühendisi olarak çalıştı. 2003 yılından 
bu yana Ford Otomobil San. A.Ş. İnönü Kam-
yon Fabrikası’nda Gövde İç Trim Mühendisliği-
Entegrasyon&Devreye Alma Ekip Lideri olarak 
görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

GÖKŞİN SAYER
1969’da Ankara’da doğdu. 1990’da Anadolu Üni-
versitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. İş hayatına Toprak Demir Döküm 
Bozüyük Tesisleri’nde başladı ve burada 5,5 yıllık 
çalıştı. 1996 yılında Arçelik A.Ş.Eskişehir Buzdo-
labı İşletmesi’nde göreve başlamış olup sırasıy-
la; Üretim Takım Mühendisi, Poliüretan Proses 

Uzmanı, TPM Ofis Sorumlusu, Kıdemli Uzman 
ve Takım Lideri olarak çalışmıştır. Halen aynı 
işletmede Plastik Takım Lideri olarak görev yap-
maktadır. Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesinde Delege, Bakım Komisyonu Üyesi ve 7. 
Bakım Teknolojileri Kongresi’nde Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

YEDEK ÜYELER 

ÖZGECAN YILDIZ

1989 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümü’den mezun oldu. Meslek hayatında 
HTL Tekno Elektromekanik A.Ş.’de Şantiye Şefi 

olarak başlamıştır. Halen 1.Hava İkmal Bakım 
Merkezi Komutanlığı İmalat Müdürlüğü’nde 
İmalat Etüt Araştırma Mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Evlidir.

FADİME GÖKKÜTÜK

1993 yılında Eskişehir'de doğdu. 2017 yılında 
Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2017 yı-
lında 7 ay kadar Candy Hoover Group-Doruk Ev 

Gereçleri San.Tic. A.Ş.'de Ar-Ge departmanında 
çalıştı. Kasım 2017 yılından bu yana Eti Şirketler 
Grubu’nda Tedarik Projeleri Mühendisi olarak 
çalışmaktadır.
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ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASINA 
YÖNELİK OLARAK İDARELERLE PROTOKOLLER İMZALANDI

Odamızın kuruluş amaçları doğrultusunda şube-
miz, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması-
na yönelik kamusal denetimlerde görev almak 

amacıyla 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayı ile Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör, İşlet-
me, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince 
asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yapmak üzere 
aşağıda belirtilen idareler ile protokoller yaptı. 
 Odamız, Makina Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliği’nde yer alan amaçlar doğrultusunda taraf-

sız, kâr amacı gütme-
yen bağımsız anlayı-
şıyla  her türlü çıkar 
çatışması ve finansal  
baskıdan uzak  ola-
rak sürdürdüğü bu 
kamusal denetimle-
rini önümüzdeki ça-
lışma döneminde de 
sürdürecektir.

ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNE YÖNELİK PROTOKOL YAPILAN İDARELER

BULUNDUĞU İL BELEDİYE ADI PROTOKOL BİTİŞ TARİHİ
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 31.12.2019
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 31.12.2019
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 31.12.2018
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 31.12.2018
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 31.12.2018
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 31.12.2018
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHISAR İL ÖZEL İDARESİ 31.12.2018
AFYONKARAHİSAR BEYYAZI 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR ÇAY 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR DEREÇİNE 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR ERKMEN 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR GÖMÜ 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR SUSUZ 31.12.2019
AFYONKARAHİSAR YEŞİLÇİFLİK 31.12.2019
KÜTAHYA ALTINTAŞ 31.12.2019
KÜTAHYA ASLANAPA 31.12.2019
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 31.12.2019
KÜTAHYA DOMANİÇ 31.12.2019
KÜTAHYA DUMLUPINAR 31.12.2019
KÜTAHYA EMET 31.12.2019
KÜTAHYA GEDİZ 31.12.2018
KÜTAHYA HİSARCIK 31.12.2019
KÜTAHYA KURUÇAY BELEDİYESİ 31.12.2019
KÜTAHYA ŞAPHANE 31.12.2019
KÜTAHYA SEYİTÖMER 31.12.2019
KÜTAHYA SİMAV 31.12.2019
KÜTAHYA TAVŞANLI 31.12.2019
KÜTAHYA TEPECİK 31.12.2018
KÜTAHYA TUNÇBİLEK 31.12.2019

ULUDAĞ’A GEZİ DÜZENLENDİ
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ISK-SODEX 2018 FUARI’NA KATILDIK

07-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar Mer-
kezi İstanbul’da düzenlenen ISK –SODEX 2018 
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalan-

dırma, Yalıtım Pompa - Vana Tesisat, Su Arıtma ve Gü-
neş Enerjisi Sistemleri Fuarına 10 Şubat 2018 tarihin-

de 35 üyemizin katılımıyla teknik gezi gerçekleştirildi. 
Dünyanın her yerinden, konusunda uzman katılımcı-
ları ve ziyaretçileri ile bilgi alışverişi yapma imkanı bu-
lan üyelerimiz aynı zamanda, sektördeki en son yenilik 
ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı buldu.

ULUDAĞ’A GEZİ DÜZENLENDİ

Gelenekselleşen Bursa-Uludağ gezisini bu yıl 
25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Sa-
bah saat 06:20’de otobüsün hareket etme-

siyle başlayan gezimizin ilk durağı olan Cumalıkızık 
Köyü’nde köy kahvaltısı yapıldı. Köyün tarihi evleri-
nin bulunduğu sokakları ve çarşısının gezilmesinden 
sonra saat 11:30’da Uludağ’a ulaşıldı. Uludağ’ın zir-

vesinde üyelerimiz çevreyi gezerek, kayak, teleski ve 
telesiyej imkânlarını değerlendirdiler.  Kar üstünde 
yakılan mangallarla öğle yemeği yenildi. Öğle ye-
meğinden sonra Osmanlı Lokumcusu ziyaret edildi. 
Daha sonra üyelerimiz  serbest zamanı değerlendi-
rerek alış-veriş merkezlerinde alış veriş yaptı. Saat 
19:20`de Eskişehir’e hareket edildi.
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şube’Den HabeRleR

ZİYARETLER...
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şu-

bemizin 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu ve 

Seçimleri sonucunda oluşan Şube Yönetim Kurulu-
muzu tebrik etmek amacıyla şubemize kişisel ve ku-

rumsal ziyaretler yapıldı. Ziyaretlerde genel olarak 
şubemizin önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi 
planladığı faaliyetlerden söz edildi ve işbirliği içe-
risinde yapılabilecek etkinlikler ve birlikte çalışma 
imkânları değerlendirildi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU ZİYARETİ / 13.02.2018

ESKİŞEHİR’DEKİ YETKİLİ DOĞALGAZ 
fİRMALARIN ZİYARETİ / 15.02.2018

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI 
KAZIM KURT  ZİYARETİ / 22.01.2018 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 

İLKER ÖZOKÇU ZİYARETİ / 23.01.2018

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI METİN GÜLER / 23.01.2018

ESGAZ YÖNETİCİLERİN 
ZİYARETİ /16.02.2018

ESGAZ GENEL MÜDÜRÜ ENGİN ATAMAN’IN ZİYARETİ / 08.03.2018

ZİYARETLER...
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İş SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ

İŞ CİNAYETLERİ RAPORU  -  2017
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından toparlanan 2017 yılı verilerine göre 2006 kişi hayatını kaybetmiş 
durumdadır.  İLO verilerine göre her 1 iş kazası ölümü 6 meslek hastalığı ölümüne karşılık gelmektedir. Bu oran-

tıya göre 2017 yılı yılında ülkemizde meslek hastalığı nedeniyle 12.000 ölümün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Bölgemizde de ben-
zer şekilde iş ka-
zaları ve ölümler 

devam etmektedir. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nununun 2013 yılından 
beri uygulamaya geçtiği-
ni ve bu konuda  isg ka-
tip sistemine kayıtlı olan 
70.000 çalışanın sisteme 
giriş yaptığını söyleyebi-
liriz. Fakat ne hikmetse 
kaza ve ölüm sayılarında 
azalma yerine artış göz-
lemlenmektedir. Aşağıda 
bölgemize ait TÜİK veri-
lerinden alınan değerleri 
bulabilirsiniz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği iş müfettiş sayısı 1000 civarında 
olup gerek iş kazalarını gerekse firma teftişlerini yapmak-
tadırlar. Ancak bu da kazaları azaltmamaktadır. Demek 
ki asıl sorun personel sayısının artması değildir. Peki asıl 
artış sebebi nedir? Ne yapmak gerekir? İş kazalarını ve 
Meslek hastalıklarını nasıl azaltabiliriz? Konu ile ilgili çok 
madde yazılıp üzerinde sayfalarca yazı yazılabilr. Ancak 
bunlardan bazıları;
1) Uzun çalışma saatleridir. İnşaat gibi çok tehlikeli iş yer-
lerinde pazar günleri de dahil olmak üzere çalışma yapıl-
maktadır. Pazar günü resmi tatil günü olmakla beraber 
bu inşaatlarda uygulanmamaktadır.  Belediyemiz bir kaç 
yıl önce pazar günleri inşaatlarda çalışma olmamasına 
dair bir karar almışken bu durum müteahhitlerin işine 
gelmemiş ve birkaç hafta dahi uygulanamadan bitirilmiş-

tir. Ancak Anayasamızın ilgili maddesinde belirtildiği gibi 
dinlenmek her çalışanın hakkıdır. Bu kural uygulanmaz 
ise yeni haftaya  çalışan zaten yorgun bir şekilde  başlaya-
caktır. Aynı zamanda ailesi ve kendisine özel zaman ayıra-
madığı için sosyal problemlere de neden olmaktadır. Diğer 
meslek gruplarında da uzun çalışma süreleri uygulan-
maktadır.  Kurumsal şirketler dışındaki işyerlerinde fazla 
mesai dahi almadan işten çıkarılma korkusuyla çalışanlar 
10-12 saat çalışmaktadırlar.
2) Sendikasız çalışmak. Türkiye’de çalışanların yalnızca 
10’da biri sendikal haklara sahiptir. Diğer çalışanlar hakla-
rını arayamamakta, aradıklarında işlerinden olma korku-
su yaşamaktadırlar. 
3) İş güvenliği tedbirlerinin  olmaması. Üretim baskısı ya 
da maliyet oluşturması nedenleriyle tezgah korumaları, 
çift el butonlar, fotosel ve kapı emniyetleri gibi kontrol 
mekanizmaları kullanılmamaktadır. Yatırım maliyetleri 
nedeniyle küçük işletmelerde elektrik gibi aksamlarda ek-
siklikler tamamlanamamaktadır. 
4) İş Güvenliği sisteminin devreye alınamaması. 2012 yı-
lının sonunda çıkan kanun özellikle işverenlerin baskısı 
nedeniyle az tehlikeli ve devlet kurumlarında 2014 yılında 
başlaması planlanmışken 2020 yılına ertelenmiştir. 2020 
yılında bile başlamama ihtimali bulunmaktadır. Hasta-
neler, DSİ gibi pek çok işyerinde iş güvenliği uygulaması 
bulunmamaktadır. Az tehlikeli sınıfta iş güvenliği işverene 
bırakılmış ve iş güvenliği profesyonelleri  saf dışı bırakıl-
mıştır. 
5) Kayıt dışı istihdamın artması. Maalesef işsizliğin artma-
sı nedeniyle ve yurt dışından gelen göçmenlerin bir şekilde 
işlerde çalışması nedeniyle vasıfsız işgücünde işsizlik kor-
kusu daha da artmıştır. Bu nedenle daha düşük ücretle ve 
kayıt dışı çalışma artmaktadır. Tüm inşaat ve 30’dan az işçi 
çalıştırılan işyerlerinde Suriyeli Iraklı ve Afgan işçilerle 
karşılaşmamız neredeyse yok denecek kadar azdır. 
6) İş verenlerin konuya sadece masraf olarak bakmaları. 
Bu bakış açısı hükümet tarafından da neredeyse  destek-
lenmekte ve istedikleri gibi kanunda değişiklik yapmakta 
ve süreler ve sayılarla oynayabilmektedirler. Sermaye sa-
hiplerinin güçlenip çalışanların sendikasız ve hak araya-
mayan tarafta olması sürdüğünce iş güvenliğinin sağlan-
ması imkansızdır. 
7) Meslek hastalıklarının tespiti ve bu konuda farkın-
dalığın sağlanmaması. Meslek hastalıklarının tespiti ve 
araştırması konusunda hastanelerde bölüm ve personel 
bulunmamaktadır. Meslek hastalığı olan hastalıklar kayıt 
altına alınmamakta ve normal hastalık muamelesi yapıl-
maktadır. 
 Özet olarak iş cinayetleri  dediğimiz iş kazaları hem  dev-
let, hem işveren hem de çalışan tarafından benimsenme-
dikçe ve problemler giderilmedikçe iş cinayetleri artmaya 
devam edecektir. 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu
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PNÖMATİK TEKNOLOjİLERİ HAKKINDA 

İlgili makalede endüstrinin olmazsa olmazı ba-
sınçlı havanın kullanımına ait bilgiler yer al-
maktadır. Günümüzde basınçlı hava üretimi 

artan bir maliyet olmakla beraber, doğru kullanımı 
hakkında maalesef bazı bilinen yanlışlar sık sık kar-
şılaşılan bir sorundur. 

 Özellikle yeni kurulum sırasında hatların 
nasıl ve ne şekilde olması gerektiği konusundaki 
yanlışlar hep karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak ba-
sınçlı havanın tanımı, hangi sanayilerde kullanıl-
dığı, basit basınçlı hava kompinentleri ve hatlarda 
basınçlı havanın idealde nasıl olması gerektiği gibi 
açıklamalarda bulunulacaktır. 
  
 Pnömatiğe Giriş:  
 
 Yunanca kökenli pnömatik ("pneumatikos, 
rüzgârdan gelen") basınçlandırılmış gazların, genel-
likle de basınçlı havanın kullanımı yoluyla kuvvet-
lerin ve enerjinin transfer edilmesi ile ilgili çalış-
malar yapan bir fizik ve teknoloji dalıdır. Basınçlı 
hava, sıkıştırılarak basınçlandırılmış atmosfer ha-
vasıdır, yani bir pistonlu ya da bir vidalı kompresör 
ile hacmi küçültülmüştür ve basınca karşı dayanıklı 
bir tank içerisinde de-
polanılır veya nadiren 
hemen kullanılırlar. 

 BASINÇLI HAVANIN 
KARAKTERİSTİKLERİ  

 Basınçlı hava-
nın kullanılmasının 
avantajlı yanlarının ol-
duğu gibi dezavantajlı 
yönleri vardır. Bunlar 
aşağıda pozitif ve ne-
gatif yönleri olarak ana 
başlıklar altında kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
  POZİTİF OLAN YÖNLERİ

 -Ulaşılabilirlik 
 -Depolama
 -Sıcaklık 
 -Temizlik
 -Yapılandırma, Montaj 
 -Yönetme 

 Yukardaki çizimden de görüldüğü gibi 
bir pnömatik sistem aşağıdaki gruplardan oluş-
maktadır.Bu grupların  herbiri de kendi içerisin-
de çeşitli kompinent ve/veya kompinentlerden 
oluşmaktadır. 
 
 1-Kompresör  Grubu 2-Hava Şartlandı-
rıcı Grubu 3-Dağıtım Grubu 4- Uygulama Gru-
bu 
 
 Hava, yeryüzünün atmosferini oluştu-

  NEGATİF OLAN YÖNLERİ

 -Hazırlık
 -Sıkışabilirlik 
 -Büyük kuvvet
 -Tahliye 

    Başta endüstri, ulaşım ve bazı dalgıçlık 
gibi özel amaçlı (ki bu durumda solunabilir hava 
üretilmelidir, bunu da son derece spesifik olan 
belirli kompresörler başarır) yerlerde olmak üze-
re pek çok sektörde kullanım alanına sahiptir.  
 
 En geniş kullanıma sahip olduğu endüst-
riyel otomasyon alanında pnömatik cihazlar, 
hava üflemek, şişirmek, ürünleri tozdan ya da me-
tal talaşlarından temizlemek gibi çeşitli amaçlar 
için kullanılır. 

 Bazen, tanka ulaşmadan önce, sistemde 
korozyon ve zararlara yol açabilecek olan yoğuş-
mayı önlemek amacıyla kompresörün çıkışına bir 
nem giderici aygıt konarak havanını nemi alınır. 
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ran gazların bir karışımıdır. “Hava’’ terimi 
Yunanca’dan Latinceye aer şeklinde geçerek 
türemiştir, muhtemelen awer- köküyle bağ-
lantılıdır. Sözcük, çeşitli Hint-Avrupa dille-
rinde rüzgâr, ışık ve gökyüzü sözcükleriyle 
bağlantılıdır. Havanın içerisinde bulunan 
gaz karışımlarının ve kullanılan bazı denk-
lemler yanda verilmiştir.

Hava %78 Azot,%21 oksijen                                                  
Gazlar için Genel hal denklemi  

  PV=mRT                                                                             
Türetilmiş formüller  

P1.V1=P2.V2                                                                 
V1/V2=T1/T2                                                                
P1/P2=T1/T2                                                                                       

T sıcaklık birimi kelvin dir. C+273=K

Basınçlı Havanın Hatlardaki Dağıtımı:

Basınçlı hava dağıtımı 

Enerji beslemesi ana besleme hattı olarak borularla, makinenin 
üzerinde ise çoğunlukla plastik hortumlarla gerçekleşir. Pnöma-
tik elemanların doğrudan beslemesi yol terminal plakaları üzerin-
den de gerçekleşebilir. 

Rasyonel ve düzgün dağılımlı bir enerji beslemesi için temel bir 
faktör, boru şebekelerinin ve hortum bağlantılarının doğru boyut-
landırılması ve döşenmesidir.  Boru hatlarının boyutlandırılması 
özellikle büyük önem taşır. Akış miktarı, hat uzunluğu kabul edi-
lebilir basınç kaybı ve çalışma basıncı, boru ve hortum hatlarının 
boyutlandırılmasında esas unsurlardır. 

Ana boru hattının döşenmesinde 3 sistem yaygındır. 

Boru hattı döşemenin en basit biçimi düz sistemdir. 

En sık kullanılan sistem ise basınçlı havanın iki yönden beslenme-
si sayesinde düzgün bir besleme elde edildiğinden ring sistemdir. 

Birleşik şebeke, boyuna ve enine bağlantılarla genişletilmiş bir tür 
ring sistemdir ve geniş yüzeyli bağlantı imkanları sunar. Aç/Kapa 
valflerinin monte edilmesi yoluyla (örn. Bakım amaçlarıyla) şebe-
kenin bazı kısımları kapatılabilmektedir. 

Tüm döşeme türlerinde, olası kondensasyon suyunun toplanma-
sına ve tahliyesine dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle boru hatları küçük bir eğimle döşenir. En alçak nokta-
sından açığa çıkan kondensasyon suyu tahliye dilebilir. Münferit 
sistemlere giden boru hatları ise ana boru hattının üst kısmından 
baston biçiminde dışarı uzatılır. 

Boru hatları ve boru hattı bağlantıları 

Boru bağlantıları için çeşitli farklı vidalama türleri ve flanşlı bağ-
lantılar kullanılabilir. Boru hatları vidalamalar ve kaplinler ara-
cılığıyla birleştirilir. Plastik borular için gittikçe daha fazla pratik 
hızlı vidalama sistemleri kabul görmektedir. 

Bu bağlantı türü fiyat bakımından hesaplıdır borular hızlı ve kolay 
bağlanabilir ve sökülebilir. Bu sayede pnömatik kontrol sistemle-
rinde bakım ve hata arama çalışmaları kolaylaşmaktadır.
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Murat ESKİN                                                                                                     
Makina Mühendisi 

SMC Turkey Otomasyon A.Ş. 

Basınçlı havanın tüketim yapılacak farklı noktalara dağıtımı için genellikle sabit bir hava dağıtım hattı 
kullanılır. 
 
-Temel uygulama için iki konfigürasyon söz konusudur: 

- Hat dağıtımı 
- Kapalı devre dağıtımı 

 Burada en verimli olan her bir branş-
manda ki debi ve basınç değişimlerinden en az 
etkilenecek hat kapalı devre hattı uygulamasıdır. 
Yeni kurulacak bir tesisin basınçlı boru hattını 
çekerken,  dağıtım hattının kapalı devre dağıtım 
olması verimlilik açısından son derece önem-
lidir. Eğimin kompresör çıkışından hat sonuna 
doğru %1-2 olması, branşman sonlarına hava-
nın kendinden soğuk ortamla karşılaştığı zaman 
içerisindeki suyu ortama vermesi ve bu suyun 
dağıtım hattından hemen tahliye edilmesi amaç 
edinilerek branşman sonlarına ve hattın en son 
noktalarına  su tahliye (drain valfi) kullanılması 
gerekliliği söz konusudur. 
 
 Basınçlı hava üretmek pahalı olduğu gibi 
vazgeçilmesi zor bir enerji kaynağıdır. Bunu en 
doğru ve en verimli şekilde kullanmak için gerek-
li önlemler alınmalıdır. Bu verim aslında tesisin 
kurulumu aşamasında başlar, kompresör seçi-
minden, hattın çekilmesi ve kullanılacak kom-
pinentlerin uygun seçimine kadar devam eder.  

 Uygun kompresör seçilmiş, uygun boru-
lama sistemi kullanılmış uygun kompinentler se-
çilmiş ise bunun bize enerji tasarrufu açısından 
geri dönüşü olacağının bilincinde olmak gerekir. 
Eğer ki tesisin basınçlı hava hattı belirli bir şek-
le sahip düzeltilmesi mümkün değilse eklenecek 
kompinentlerin düzgün seçilmesi enerji tasar-
ruflu ürünler olması, işin yapabileceği kadar kuv-
veti sağlayacak uygun basınçta çalışılmalı gerek-
tiğinden fazla yüksek basınçlara çıkılmamalıdır. 
Mümkün olduğu kadar işletme basıncı uygun bir 
değere kadar düşürülmelidir. Unutmayalım ki iş-
letme basıncın 1 bar indirilmesi yaklaşık, toplam 
elektrik faturasındaki %6’lık bir düşüşe neden 
olacaktır ayrıyetten kullanılan kompinentler ba-
sınç zorlanmalarına çok fazla maruz kalmayacak 
mekanik zorlanmalar azaltılarak ömürleri bir 
nebze daha artmış olacaktır.   
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HaVacılık

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 
HAVACILIK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Cumhuriyetin ilan edilmesini izleyen kuruluş 
günlerinden başlayarak, vefat ettiği 1938'e 
değin "Havacılık" M.Kemal Atatürk'ün tüm 

aşamalarıyla yakından ilgilendiği bir konu olmuştur. 
Sadece ilgilenmekle kalmamış, bu alanda diğer mil-
letlerin örnek alacağı öncü adımlar atmıştır. Dünya'da 
örneği olmayan Türk Hava Kurumu'nun kuruluşuna 
öncülük etmesi, İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar 
önemli olduğu kavranacak olan paraşütçülük çalışma-
larını Türk kuşu projesine dahil ederek daha 1935'ler-
de başlatması gibi. O'nun 1920'lerde söylediği "İs-
tikbal Göklerdedir" cümlesiyle anıtlaşan özdeyişinin 
içerdiği anlam, içerisinde bulunduğumuz XXI. yüzyıl-
da daha fazla derinlik kazanmıştır. "İstikbal Göklerde-
dir"  özdeyişi ile Ulu Önder hem milletini hayati önem 
taşıyan bir hedefe kilitlemiş, hem de yaklaşık bir yüz-
yılın sonrasına ışık tutmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, solundaTHK'nın ilk Genel Baş-
kanı Cevat Abbas (Gürel) ve sağında ikinci Genel Baş-
kanı fuat (Bulca) ile.(THK Kütüphanesi)

Askerî havacılığa ek olarak, sivil havacılığa da bü-
yük önem veren Atatürk'ün Türk Kuşu Havacılık 
Okulu'nun açılış töreninde verdiği bu önemi Sabiha 
Göçken’le yaptığı bir konuşmadan da çıkarabiliyoruz. 
O şöyle diyordu:

“Kanatlı bir gençlik, memleketin geleceği bakımın-
dan en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar Ay'da 
ayaklarının izlerini bırakacaklarsa bunların arasında 
bir de Türk'ün bulunması için şimdiden çalışmalara 
girişmek, aşamalar kaydetmek gerekir...”

Atatürk’e göre, Batı'nın güç sembollerinden biride 
fabrika bacalarından tüten dumandır. Biz ülke olarak 
kendi pamuğumuzu elbiseye ve demir cevherini çeliğe 
dönüştürmeye muaffak oluncaya kadar, Türkiye dışa 
bağımlı olmaktan kurtulamayacaktır. O, milletiyle 

birlikte uğruna çok bedel ödediği milli bağımsızlığın, 
ancak milli ekonomiye dayalı bir "milli savunma" ile 
korunabileceği inancını taşıyordu. Haklı olarak çok 
önemsediği, milli savunmaya ilişkin değerlendirmele-
ri şöyledir:

“Eskimiş teknolojileri değil, en yeni teknolojiyi ülkeye 
getirmediğimiz, getiremediğimiz sürece, yabancı ül-
kelere bağımlı olmaktan kurtulamayız... Bunun için de 
mümkün olduğu kadar kemerleri sıkarak kendi yağı-
mızla kavrularak, bir yandan da yeni parasal kaynaklar 
yaratarak çağdaş teknolojilerin en yenilerini toprakla-
rımıza taşıyacağız. Eski teknolojileri bize kolaylıklar 
tanıyarak getiren yabancı devletlerin kurnazlıklarını 
anlamak için insanın ya kör ya da aptal olması gerekir. 
Kısa sürede gelişen şu savaş araç ve gereç sanayiine 
bakınız... 

Birinci Dünya Savaşı biter bitmez, bu kara günlerde 
kullanılan tüm silahlar birden bire demode oluverdi. 
Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ellerin-
deki bu silah fabrikalarını uzun vadeler tanıyarak geri 
kalmış ülkelere satmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü 
onlar daha modernlerini, daha etkili olanlarını yapabi-
lecek fabrikalar kurmakla meşguller... Bunu her alana 
yayabilirsiniz. Tekstil alanına, ilaç sanayii alanına, oto-
motiv sanayiine; kısaca aklınıza gelen her alana... Biz 
yeni ve genç bir Türkiye kuruyoruz. Dost düşman ül-
kelerin geride kalmış teknolojilerine gereksinmemiz 
yok. Ya en yenisini kurar, onlarla boy ölçüşürüz, ya da 
biraz daha sabreder, bunu yapabilecek güce erişmemi-
zi bekleriz.”

Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlattığı 
günden, vefat ettiği ana değin dilimizin, kültürümü-
zün, ekonomimizin dış etkilerden arınması için çözüm 
yolları aramıştır. O’nun çağın ele aldığı bir sorunu, çö-
züme kavuşturuncaya dek canlı ve gündemde tutması 
dikkat çekici bir özelliğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş günlerinde öncelikli olarak, "uçak sanayii" 
alanında da benzer bir yaklaşımını
görmekteyiz.

"...Ordumun da askeri havacılık alanında uygar ülke-
lerle yarışacak duruma gelmesini diliyorum. Bizim 
havacılarımızın cesaret ve bilgi yönünden, Batılı ülke
havacılarından çok daha üstün olduklarına ve olacak-
larına inanıyorum. Ancak çağın araç ve gereçlerini 
kendilerine vermek zorundayız. Yarışa onların koşul-
ları ile girmelerini sağlamak ana görevimizdir. Uçak 
fabrikaları yapmak, uçak yedek parçaları yapacak fab-
rikaları kurmak başlıca amaçlarımızın içindedir... "
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HaVacılık

Atatürk'ün asıl amacı bu olduğu içindir ki, 'uçak sa-
nayisini diğer sanayii kollarının kurulmasından daha 
öne almaya çalışmıştı.

Yine Atatürk 1 Kasım 1924 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ndeki açılış konuşmasında yurdun ha-
vacılık konusuna da yer vererek:

 " Yurt savunmasından söz ederken, askeri alanda 
önemli ve etkin bir nitelik taşıyan Hava Kuvvetleri-
ne, yüce Meclisin özellikle ilgi ve dikkatini çekerim" 
diyordu. 

Klasik savaş tekniklerinin önemini yitirdiği dünyada 
Atatürk bunu iyi kavramış ve 15 Mayıs 1925'teTürk 
Tayyare Cemiyeti'nin açılışında yaptığı
konuşmasında;

“İstikbal göklerdedir; Çünkü göklerini koruyamayan 
milletler, yarınlardan asla emin olamazlar” diyerek 
Türk Milleti’nin dikkatini ve ilgisini bu yöne çekmeye
çalışmıştır. 

Atatürk önemle üzerinde durduğu durumu şu sözle-
riyle ifade etmiştir:

“Her işte olduğu gibi havacılıkta da, en yüksek sevi-
yede, gökte seni bekleyen yerini az zamanda doldura-
caksın. Ey Türk genci! Kısa zamanda gökte seni bekle-
yen yerini alacaksın....”
 

Dünyada henüz Havacılığın bir silah olarak değerlen-
dirilmediği o dönemlerde Atatürk'ün havacılık-milli 
güvenlik ilişkisini kavraması O’nun askeri dehasını bir 
kez daha göstermektedir.

Atatürk’ün hava sanayinde döneminin önemli askeri 
strateji uzmanlarıyla aynı doğrultuda tespitlerde bu-
lunması O’nun havacılık konusunda son derece dona-
nımlı ve ileri görüşe sahip olduğunu gösterir. Bu tes-
pitlerden bazıları şunlardır:

“Çok emekle kurduğumuz, canımızla korumaya ant 
içtiğimiz kutsal yurdun havadan saldırılara karşı gü-
venlik altında bulunması demek bize saldıracakların,
kendi yurtlarında bizim de aynı şeyi yapabileceğimize 
güvenimiz demektir”

“Havacılar; unutmayınız ki yarının en büyük tehlike-
leri havalardan gelecektir. Bu nedenle sizler ani gele-
bilecek olan tehlikelere karşı koymak için, daima hazır 
bulunmaya ve o şekilde yetişmeye gayret edeceksiniz” 

“Havacılarımız bütün ordu ve donanmamız gibi vata-
nı korumaya anık kahramanlardır. Büyük Millet Mec-
lisi bu soy ak evlatlarıyla kendini mutlu sayabiliriz” 
Türkiye'de Havacılık Sanayisinin kuruluşuna ilişkin 
çalışmalar, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün 
öncülüğü ile başlamıştır. Uçakların 1. Dünya Sava-
şı ve özellikle uçağın Kurtuluş Savaşındaki yararları 
göz önüne alınarak, bu dönemde havacılığa özel bir 
önem verilmiştir. Türk Tayyare Cemiyeti 1928 Büyük 
Atatürk tarafından havacılığı memleket gençliğine 
aşılamak ve her türlü tesisi kurmak amacıyla vücuda 
getirilmiştir. Atatürk, Türk Milletine çağdaş uygarlık 
seviyesine erişmeyi, hatta bu seviyeyi aşmayı amaç 
olarak göstermiştir. Atatürk, büyük bir asker, büyük 
bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, havacılık 
alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım 
yapmasını sağlayan büyük bir önderdir
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ÜLKENİN GELİŞMESİ, KADINLARIN İŞ GÜCÜNE 
KATILIMININ ARTMASI İLE GERÇEKLEŞECEK

Ülkemizde ka-
dınların işgücü-
ne eşit katılım 

sağlayamamasının ne-
denleri  yetersiz eğitim, 
fırsat eşitsizliği ve ken-
dilerini güvensiz hisset-
meleri olabilir mi? Ma-
alesef Türkiye'de 15 yaş 
üstü nüfus incelendi-
ğinde işgücüne katılım 
oranı erkeklerde %71,6, 
kadınlarda %31,5'tur. 
Konuyla ilgili TÜİK ve-
rileri ne diyor? 

 Adaletsiz Dağılım
 Kadınların eğitime erişimindeki sıkıntıları, iş gü-
cüne katılım aşamasında belirleyici oluyor. İlköğretim dü-
zeyinde eğitim almış kadınların istihdama katılımı düşük 
iken, eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne daha 
fazla katıldıkları görülüyor. TÜİK’in her yıl 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde yayınladığı “İstatistiklerle Kadın” veri-
lerine göre 2016 yılında lise mezunu kadınların iş gücüne 
katılım oranı yüzde 32,7, mesleki veya teknik lise mezunu 
kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 40,8 iken, yükse-
köğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 
71,6 oldu. Ancak, üniversite mezunu genç kadınlarda da is-
tihdama katılmak konusunda kararsızlıklar gözlemleniyor. 
 TÜİK'in 2015 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de 
25 yaşının üstündeki 100 erkekten 1,8'i okur yazar değilken 
kadınlarda bu oran % 9. Toplam nüfusun yaklaşık %17,9 'u 
üniversite veya yüksek okul mezunu iken, kadınlarda bu 
oran %13.1. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl hazırla-
dığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun 2017 verilerine 
göre cinsiyet eşitsizliği uçurumunun kapanması beklenir-
ken, aksine bu makas açılıyor. 
 144 ülkenin verilerinin dâhil edildiği rapor, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini sağlık, eğitim, ekonomi ve siya-
set olmak üzere dört kategoride inceliyor. Kadın ve erkekler 
arasındaki eşitsizlik, sağlık ve eğitime erişim kategorile-
rinde iyiye gidiyor olsa da ekonomiye ve siyasete katılımda 
kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik oranının yüksek 
olduğu görülüyor. Raporda Türkiye, genel ortalamada 144 
ülke arasında 131. sırada yer alıyor.
 Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği, 
geliştirilmesi gereken bir diğer sorun alanı olarak karşımıza 
çıkıyor. Kadınların ücreti, erkeklerin ücretinin yüzde 59’u 
kadar ve hiçbir hamle yapılmadığı takdirde kadınlarla er-
keklerin eşit ücrete sahip olmaları ancak 217 yıl sonra müm-
kün olacak. Üst düzey yöneticilerin oranına baktığımızda 
ise kadın oranının yüzde 15’te kaldığı görülüyor. Uzman 
mesleklerde ve teknik elemanlar arasında kadınların oranı 
ise yüzde 39. Bu noktada gençleri ve kadınları iş gücüne çe-
kebilmek önemli. 
 Mevcut ücret eşitsizlikleri, sosyal güvencedeki so-
runlar ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, genç kadınlar için 
caydırıcı sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, 
ülkemizde eğitim ve istihdam bağlantısı halen çok güçlü 

değil. Mesleki eğitim ve iş piyasasını birbirine sağlam bir 
şekilde bağlayan mekanizmalar oluşturulmadıkça kadın is-
tihdamını büyük ölçülerde artırmak zorluğunu koruyacak. 
 
 Kadınlar Güvende Değiller
 Kadınlar için istatistikler güvenlik alanında da yüz 
güldürmüyor. TÜİK'in 2016 verilerine göre Türkiye'de 100 
kadından 37'si kendilerini yaşadıkları çevrede güvende his-
setmezken, kadınlar %15 oranında "orta" seviyede güvende 
hissetliklerini söyledi. 2016’da eş ve aileleri eliyle 328 kadın 
katledildi. İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yüzde 
6’sını kadınlar oluşturuyor. Geçen yıl 368 kız çocuğu cinsel 
istismara uğradı. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu zorla 
evlendirildi. 2017 yılında ise 409 kadının erkekler tarafın-
dan öldürüldüğü  Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu tarafından açıkladı. Platformun 2017 raporuna göre 
yıl boyunca 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına 
cinsel şiddet uygulandı.Kadınların gerek dini gerekse gele-
neksel erkek egemen yapıyı kıramamaları nedeniyle iş gücü-
ne yapabilecekleri katkılar maalesef kayba dönüşmektedir.
 Temel Sorunlar
 Kadınların iş gücüne katılmalarının önündeki en-
geller çok çeşitli. En temelde kültürel engeller olarak tanım-
ladığımız toplumsal cinsiyet rollerine dayalı engeller var. 
Erkeğin ev geçiminden, kadının ise ev içi emekten sorumlu 
olduğu varsayılan bir düzende, kadının evden çıkıp iş yaşa-
mına katılması zorlaşıyor. Maalesef ev işleri, çocuk, yaşlı ve 
hasta bakımından kaynaklanan yükümlülüklerin hep kadı-
na yüklendiği gözlemleniyor. Karşılığı ödenmeyen bu işlerin  
toplam çalışma zamanına oranı  kadınların günlük zamanı-
nın % 75’ini, erkeklerin % 24’ünü alıyor.
             
 Cinsiyet Eşitliği Sağlanırsa
 Türkiye’de çalışma yaşındaki 30 milyon kadından 
sadece 10,5 milyonu iş gücüne katılıyor. Kadın iş gücü katı-
lım oranının OECD’ye üye ülkelerin genel ortalaması olan 
yüzde 63 seviyesine ulaşması için Türkiye’de 8,5 milyon ka-
dının daha iş gücüne dâhil edilmesi gerekiyor. Mc. Kinsey’in 
2016 yılı Women Matter Raporu’na göre kadınların iş gü-
cüne katılımının artması ile 2025’te küresel ekonomide 
12-28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştiri-
lebilir. Türkiye kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı 
ve odaklı politikalarla yüzde 30’lardan OECD ortalaması 
olan yüzde 63’e yükselttiğinde, GSYİH’sini 2025 yılında 
yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip. Böylelikle 
GSYİH, baz senaryoda beklenenden 200-250 milyar dolar 
daha fazla olabilecek.
      Türkiye'nin Büyümesi ve 
 Gelişmesi Kadınlara Bağlı
 Yukarıda belirtilen tüm araştırma ve istatistikler-
den anlaşılacağı üzerine devletin bir an önce şu anda uy-
guladığı kadının eve kapanması politikasından vazgeçerek 
göstermelik olmayacak şekilde kadınların eşit eğitim alma-
larını ve istihdama katılımı artırması gerekmektedir. 

TMMOB
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Eskişehir Şubesi
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Genel MeRkeZ’Den HabeRleR
  Odamız adına Kocaeli Şube yürütücülüğünde, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde 

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapılan IV. Enerji Verimliliği Kongresi sonuç bildirisi açıklandı.

IV. ENERjİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
IV. Enerji Verimliliği Kongresi, TMMOB Makina Mü-

hendisleri Odası Kocaeli Şubesinin yürütücülüğünde, 
13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. 

Dr. Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde, 800 ci-
varında kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 Kongre, 5 kamu kuruluşu, 12 sivil toplum kuruluşu, 
28 üniversite ve 21 özel sektör kuruluşunun desteği ile ger-
çekleşmiştir. Etkinliğe, TMMOB ile bağlı Odaların yöneti-
cileri, MMO Genel Merkez ve Şube Yöneticileri, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar, 
Üniversitelerden akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri, 
sektör dernek temsilcileri, kamu kurumları ve özel kuruluş-
lardan uzmanlar, mühendis ve teknik elemanlar ile üniversi-
te öğrencileri katılmıştır.
 IV. Enerji Verimliliği Kongresinin ana teması 
“ENERJİ VE GELECEK” olarak belirlenmiştir. Açılış oturu-
munda “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Gele-
cek” başlığı altında Türkiye’de Enerji Verimliliği’nin Dünü, 
Bugünü ve Yarını ele alınarak Ülkemizin Enerji Görünümü 
ortaya konulmuş, 21. Yüzyıl Enerji Dengelerinde Temiz ve 
Tükenmez Enerji Kaynaklarının Yarattığı Paradigma Kay-
ması irdelenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Binalarda 
Enerji Verimliliği Konusundaki Çalışmaları paylaşılmıştır.
Kongrede; Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girme-
sinden bu yana enerji verimliliğinde ülke olarak geldiğimiz 
nokta, uygulamadaki sorunlar ile çözümlerine yönelik öneri 
ve görüşler tartışmaya açılmıştır.
 Ayrıca, sunulan çeşitli tebliğlerle; Türkiye’de ener-
ji sektörünün durumu, enerji verimliliği ve istihdam, enerji 
verimliliği ve iklim-çevre politikaları, enerji santrallerinde 
verimlilik, sanayide enerji verimliliği uygulamaları, koje-
nerasyon, soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, elektrik 
üretiminde verimlilik ve ISO 50001 enerji yönetimi standar-
dı, alternatif  yakıtlar ve yenilenebilir enerji, enerji verimlili-
ği öncelikli tasarım ve yatırımlar, binalarda enerji verimliliği, 
ulaşım ve tarımda enerji verimliliği konularında bilgi ve gö-
rüşler katılımcılarla paylaşılmıştır.
 Kongrede; 16 Oturumda 61 bilimsel sunum ile bilgi 
paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda yapılan tartış-
ma ve sunulan bildiriler ile ifade edilen görüşlerden hareket-
le, Ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili olarak, 
aşağıdaki genel öneriler ile sanayi, konut ve ulaştırma sek-
törlerine yönelik öneriler, ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar 
ile kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
 Sonuç ve öneriler:
 Enerji insan yaşamının zorunlu ve ortak bir gerek-
sinimi olarak toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir. 
Sosyal devlet anlayışı; enerjinin toplum yararını gözetecek 
biçimde planlanmasını, üretimini ve arzını gerektirir. Bun-
lar da ancak toplum çıkarlarını gözeten kamusal nitelikte bir 
hizmet ve politikalar ile mümkün olabilir. Enerji yoksunları-
na ve enerjiyi kullanma imkanı olmayanlara kamusal destek 
sağlanmalıdır. Enerji masraflarının aileler ve küçük esnaf 
üzerindeki baskısını azaltacak gerekli önlemler alınarak 

bu kesimler desteklenmeli, enerji girdileri ve ürünlerindeki 
yüksek vergiler düşürülmelidir.
 Bugüne değin izlenen, sadece arz tarafına önem ve 
değer veren enerji politikaları terk edilmelidir. Artan enerji 
ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla ilk gelen ve uygu-
lanan yol olan, plansız bir şekilde çok sayıda yeni elektrik 
üretim tesisi kurmak yöntemi yerine; talebi ve üretimi yöne-
terek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni 
tesis ihtiyacını azaltma politika ve uygulamaları hayata geçi-
rilmelidir. Enerji arzı ve tüketimi, toplum çıkarları doğrultu-
sunda, gerçekçi rakamsal hedefler ile verimlilik kazançları-
na dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; bu önemli 
kaynağı geri kazanmak mümkün değildir.
 Türkiye’nin 475 milyon ton CO2 eşdeğerini geçen 
seragazı emisyonlarının yüzde 70’den fazlası enerji kaynaklı 
olup, 2015 yılında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarında 1990 yılına göre yüzde 153,1 oranında artış 
gözlenmiştir. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikli-
ğinden en çok zarar görecek ülkelerden biri olan Türkiye, kü-
resel ısınmanın çözümüne yönelik hem uluslararası alanda 
yapılan işbirliğinin parçası olmalı, hem de alınan bu kararlar 
doğrultusunda ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştir-
melidir.
 En önemli temiz enerji seçeneği olan enerji verim-
liliği, hem yatırım büyüklüğü, hem de toplam enerjideki payı 
nedeniyle artık dünya’nın “birinci yakıt”ı haline gelmiştir ve 
makroiktisatçılar tarafından mevcut en güçlü enerji kaynağı 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki bu potansiyeli sağ-
lıklı olarak tanımlayacak bir veri ve değerlendirme alt yapısı 
yoktur. Enerji verimliliğine gereken önemin verilmesi için 
en kısa sürede bilimsel yaklaşımlar ve güçlü veri alt yapısıyla 
ülkemiz için de bu tanımlamanın yapılması zorunludur.
 Enerji verimliliği artık sadece enerji tüketimindeki 
azalma ile ifade edilmemekte ve “Çoklu Yarar”ları ile gün-
deme getirilmektedir. İthalat katkısı, sera gazı emisyonla-
rındaki azalma, genel ekonomi üzerinde olumlu etki, istih-
dam, enerji fiyatlarının düşmesine katkı sağlanması, yerel 
hava kirliliğinde ve dolayısı ile bölgesel kirliliğin yarattığı 
halk sağlığı problemlerinde azalma, enerji satın alma gücü-
nü arttırarak enerji yoksulluğunun azaltılması dolayısı ile 
yaşam standardında yükselme, kaynak verimliliğinde artış 
yani suyun ve hammaddelerin daha iyi kullanımını ve atıkla-
rın değerlendirilmesi, sanayideki üretim artışı; enerji verim-
li yapıların değer artışı, enerji verimliliği artışı ile sağlanan 
çoklu ekonomik ve sosyal yararlardır. Enerji verimliliğine 
destek vermekten kaçınan Maliye Bakanlığı gibi kuruluşları 
ikna etmek üzere enerji verimliliğinin ülkemize sağlayacağı 
faydalar detaylı araştırmalarla ortaya konmalıdır.
 Kalkınmada; enerji kullanımını azaltan, enerjiyi 
verimli kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, 
yurt içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir modele ge-
çiş sağlanmalıdır.
 Yarattığı katma değeri görece düşük, yoğun enerji 
tüketen, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi 
sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, 
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tekstil vb.) yerine enerji tüketimi düşük, ithalata bağım-
lı olmayan, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı, ileri 
teknolojili sanayi dalları (elektronik, bilgisayar donanım ve 
yazılım, robotik, aviyonik, lazer, telekomünikasyon, gen mü-
hendisliği, nano-teknolojiler vb.) tercih edilmelidir.
 Tüm programlar ve politika uygulamalarının izle-
nebilmesi için bilimsel ve güvenilir bir veri toplama ve de-
ğerlendirme sistemi bir an önce hayata geçirilmeli, endüst-
riyel işletmeler ve binalardaki enerji verimliliği çalışmaları, 
sağlanan tasarruflar bölge ve sektör bazında ortaya konma-
lıdır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar ile yıllık raporlar ha-
zırlanıp yayınlanmalıdır. Gelişmeler sağlıklı bir veri tabanı 
ile izlenmelidir. Envanter ve analizler, geleceğe yönelik 
projeksiyonlar ile yıllık raporlar ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımı ile hazırlanıp şeffaf bir biçimde kamuya açık şekil-
de yayınlanmalıdır. Kanun çıktığından beri gerçekleşmeyen 
hususlarla ilgili denetim ve değerlendirmeler yapılmalı ve 
mevzuata aykırı davrananlara yaptırımlar uygulanmalıdır.
 Strateji Belgesinde belirtilen hedeflerin gerçek-
leştirilmesine yönelik olarak AB ülkelerinde uygulanan zo-
runlu uygulama planları ve alternatif önlemler incelenmeli 
ve ülke koşullarına uygun politikalar belirlenmelidir. He-
deflerin gerçekleştirilebilmesi ve uygulamaları çekici hale 
getirmek için yeterli kamu fonu ve yeni finansman modelleri 
oluşturulmalıdır.
 Düzenli bakım onarımlar ile elektrik üretim tesis-
lerinin verimliliği arttırılmalıdır. Bu çalışmaların yerli mü-
hendislik ile yapılması yerli teknolojilerin geliştirilmesinde-
ki ilk adım olacaktır. Benzer olarak elektrik trafoları önemli 
kayıp noktasıdır. Buralarda alınacak önlemler ve uygulana-
cak teknolojiler başlangıçta maliyeti yüksek olsa da önemli 
tasarruf noktalarından birisidir.
 Ülkemizde sık sık değişen ve birbiri ile tutarsız dü-
zenlemeler, enerji verimliliğinin toplumsal ve kurumsal ola-
rak içselleştirilmesi sürecini geciktirmektedir. Bu nedenle 
ilgili kanun, yönetmelik, diğer yasal düzenlemeler stratejik 
bir yaklaşımla, bütüncül olarak toplum yararı gözetilerek ve 
ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden düzenlen-
melidir.
 Zorunlu enerji etütlerinin yapılması mevcut du-
rumun gözle görünür hale gelmesine yardımcı olacaktır. 
Ancak enerji verimliliğini artırmak için daha önemli olan 
gerekli yatırımların yapılmasıdır. Yatırımlar için mevcut 
desteklere başvuruların kolaylaştırılması, mali desteklerin 
miktarının artırılması, değerlendirme sürecinin kısaltılması 
ve yeni teşvik programlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
Kamu binalarının enerji etütleri kapsamında kamuya ait 
bina ve tesislerin envanteri çıkarılmalıdır. Stratejide belir-
lenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için kısa ve orta vadede 
yapılacaklar belirlenmeli, uygulamalar takip edilerek rapor-
lanmalıdır.
 2000-2015 yılları arasında yapı kullanma izni bel-
gesi alınan yapı sayısının 1.313.960 olduğu, 2015 yılı sonu 
itibarıyla toplam yapı sayısının 9.152.635 olarak tespit edil-
diği göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi alan bina 
sayısı oldukça düşüktür. Mevcut ve yeni binalara EKB dü-
zenlenmesinin ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 Enerji verimliliğine yönelik eğitim, bilinçlendir-
me ve farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yay-
gınlaştırılmalı, çeşitlendirilmeli, sosyal medya etkin olarak 
kullanılmalıdır. Enerji Verimliliği, tüm mühendislik eğitim 
programlarına zorunlu ders olarak konulmalıdır.
 Enerji tüketimi bir bütündür, özellikle sanayi, ter-
mik santral, soğutma üniteleri gibi birimlerden atılan ısı, 

başka bir tüketim için kaynak teşkil edebilmektedir. Enerji 
analizlerinin yaşamımızın her alanına sokularak kayıp nok-
talarının kazanç alanlarına dönüştürülmesi için yeni yakla-
şımlara ihtiyacımız vardır.
 Özellikle sanayi sektöründe atık ısının değerlen-
dirilmesi, kompresör, fan ve pompalarda hız kontrolu, ısı 
yalıtımı gibi uygulaması kolay ve teknolojisi bilinen onlarca 
önlem hala uygulanmayı beklemektedir. YEGM her yıl te-
matik teşvik ve uygulama programları ile bu alanlara dikkat 
çekmelidir.
 Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlen-
dirilmesi, kimlik belgeleri, yasal zorunluluğu yerine getir-
mek için yapılmaktadır. Bu çalışmaların etkinleştirilmesi ve 
amacına uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.
 Mevcut finansman mekanizmalarına ilişkin bilinç-
lendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri artırılmalı, 
prosedürler basitleştirilmeli ve süreç hızlandırılmalıdır. 
Yeni finansman modelleri geliştirilmelidir. KOSGEB’in 
enerji verimliliği konusunda desteklerinden yararlanma 
oldukça düşük seviyededir. Bunun bir nedeni KOBİ’lerin 
enerji verimliliği mevzuatı ve teşvikleri konusunda ya çok az 
ya da hiç bilgi sahibi olmamaları ile enerji etüt raporlarının 
YEGM tarafından kontrol edilip onaylanma sürecinin uzun 
sürmesidir. KOSGEB’in enerji verimliliği konusundaki 
mevcut desteklerinin etkinliği ve görünürlüğünün artırılma-
sının yanı sıra KOBİ’lerde enerji verimliliği için yeni finans-
man modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
 Dünyada temiz enerji dönüşümü yaşanmaktadır. 
Binalar bu dönüşümün kilit alanlarından birisidir. Binala-
rın en az enerji ile ısıtılacak ve soğutulacak şekilde yapımı, 
tasarım aşamasından itibaren planlandığında küçük bir ek 
maliyet ile binanın 50 yıla varan ömrü boyunca çok az ener-
ji tüketimi sağlanmaktadır. Bu anlayışın Kentsel Dönüşüm 
için ön şart olarak kabul edilmeli, standardın ötesinde ve 
ekonomik maliyet unsurlarını göz önüne alan bina inşaatları 
teşvik edilmelidir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü “Yeşil Sertifika Türkiye Projesi (YeS-
TR)” ile Doğayla uyumlu, arazi seçiminden yıkımına kadar 
yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim veri-
lerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, bütüncül bir 
yaklaşımla tasarlanan yeşil bina ve yerleşmelerin belge-
lendirilmesi amacıyla ulusal bir sertifikalandırma sistemi 
kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, projenin 
hedeflerine ulaşması için denetim mekanizmaları ile des-
teklenmelidir.
 BEP TR yazılımının birinci ve ikinci versiyonu 
arasındaki fark nedeniyle belgelerdeki farkların nasıl de-
ğerlendirileceği belirsizdir. Ayrıca birinci versiyonundaki 
sorunlara rağmen uzunca bir süre işlemde tutulan ve önemli 
değişikliğe gidilen yazılımla düzenlenen belgelerin durumu 
açık değildir. Bina kimlik belgesi mevcut durumu tespit edi-
yor ancak sınıfı yükseltmek zorunluluğu bulunmuyor. Eski 
ve yeni binalarda sınıf yükseltme zorunlu olmalıdır.
 Belediyeler, enerji verimliliği çalışmalarında örnek 
uygulamaları öncelikle kendi binalarında yaparak rehber ol-
malı, mühendis odalarıyla işbirliği yaparak kentlilere danış-
manlık hizmeti ve teknik destek vermelidir.
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ALPU’DA YENİ SANTRALE HAYIR!
Eskişehir’in verimli topraklarının ve lüle taşı ya-

taklarının yer aldığı Alpu Ovası’na kurulması 
planlanan termik santral, Türkiye’deki mevcut 

santralların yüzde 40 kapasite ile çalışarak tüketimi 
karşıladığı, elektrikte arz fazlası sorununun oluştuğu 
bir dönemde; hem gereksiz, hem pahalı, hem de çev-
reyi kirletecek yanlış yatırım kararlarından biridir. 
Üstelik bu yatırım,  Eskişehir Alpu-Tepebaşı ilçele-
ri sınırları içerisinde bulunan kömür rezerv alanı ve 
enerji üretim alanı işletme hakkının, değer tespiti bile 
yapılmaksızın devredilmesine dayanmaktadır. Özel-
leştirme İdaresi’nin ilanına göre 26 Ocak 2018’de 
toplanacak tekliflerin ardından elektrik satış fiyatı 
üzerinden ihale yapılacaktır. Buraya kurulacak kö-
mür santraline ihalede belirlenecek fiyat üzerinden 
EÜAŞ tarafından alım garantisi verilecek olması 
Türkiye’nin üretilmeyen elektriğe ve doğalgaza para 
ödemek zorunda kaldığı alım garantisi bataklığına 
yeniden çekilmesi anlamına gelmektedir. 

 Bilindiği üzere elektriğin depolanması he-
nüz teknik olarak mümkün değildir, bu nedenle 
elektriğin üretildiği anda tüketilmesi gerekmekte-
dir. Bu durumda öncelikle Alpu’da yapılacak yeni bir 
santrala Türkiye’nin ihtiyacı olup olmadığı sorgu-
lanmalıdır. Halen elektrikte kurulu gücü 83 bin 229 
megavat(MW) olan Türkiye’nin 2017 yılı en yüksek 
elektrik ihtiyacı 47 bin 660 MW olarak gerçekleş-
miştir. Kurulu güç gereksinimden 35 bin 569 MW 
daha fazladır, yani yüzde 75 oranında yedek güç za-
ten mevcuttur. TEİAŞ’ın 2017-2026 Yılları Türkiye 
Puant Tahmini’ne göre en yüksek artış senaryosunda 
dahi bugünkü mevcut kurulu güç 2026 yılı ihtiyacın-
dan yüzde 24.5 daha fazladır. Enerji ve Tabi Kaynak-
lar Bakanı Berat Albayrak ve eski Bakan Taner Yıldız 
da birçok defa elektrikte arz fazlası olduğunu dile ge-
tirmişlerdir. 

 Elektrik ihtiyacı yalnızca üretim kapasitesi 
ile değil aynı zamanda tüketim ihtiyacının karşılan-
ması ile de tarif edilmektedir. Türkiye’nin 2016 yılı 
elektrik tüketimi 278 milyar kilovat saat(kWs); Ka-
sım sonu itibarıyla 2017 yılı tüketimi de 264,5 milyar 
kWs olmuştur. Yılsonunda bu rakamın 290-292 mil-
yar kWs’e çıkması beklense de, bu rakam Türkiye’deki 
mevcut kurulu santralların yüzde 40 kapasite ile ça-
lıştırıldığını göstermektedir. TEİAŞ’nin 2017-2026 
brüt elektrik tüketim tahminlerine göre mevcut ku-
rulu güç yüzde 47.6 kapasiteyle çalıştırılırsa 2026 yılı 
için düşük senaryoda tüketilecek enerjiyi; yüzde 51.7 
kapasiteyle baz senaryoda tüketilecek enerjiyi; yüzde 
56.2 kapasiteyle çalıştırılırsa da yüksek senaryoda 
tüketilecek enerjiyi karşılayabilecek düzeydedir. Üs-
telik EPDK’dan lisans almış ve şu anda inşaatı süren 

toplam 26 bin 500 MW’lık güce sahip santrallar bu 
kapasiteye dahil edilmemiştir. 

 Görüldüğü üzere Türkiye’nin ne bugün, ne de 
yakın gelecekte Alpu’da yeni bir santral kurulmasına 
ihtiyacı yoktur.  Elektrik üretimi için ihtiyaç olmayan 
bir tesisin “elektriğin yerlileştirilmesi” gerekçesi ile 
yapılmak istenmesi ise mümkün değildir. Çünkü çok 
genç olan mevcut tesislerin kapatılması hem israf geti-
recek, hem de ödenecek tazminatlar açısından büyük 
mali yükler oluşacaktır.  Dünyada son yıllarda özel-
likle çevre ve insana yönelik zararları nedeniyle ener-
ji üretiminde kömürün payının azaltılması girişimleri 
hız kazanmıştır. Kömürün yanması sonucu atmosfer-
de biriken karbondioksit (CO2) emisyonu nedeniyle 
sera etkisi yarattığı, bunun da iklim değişikliğine yol 
açtığı; ayrıca çevreyi, havayı, toprak ve yeraltı sularını 
kirlettiği bilinen bir gerçektir. 

 Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Alpu’da 
yapılması planlanan santralin 360 MW gücünde 3 
üniteden oluşacağı ve toplam gücünün 1080 MW 
olacağı hesaplanmaktadır. Bu rakamlara göre santral 
yılda ortalama 7 bin 200 saat çalıştırılırsa 6.3 milyon 
ton kömür yakarak yaklaşık 7.5 milyar kWs elektrik 
üretecektir. Proje için kömür üretim alanı dahil 1250 
hektar alan kullanılacak ve santral yaklaşık 1.6 milyar 
dolara mal olacaktır. Sonuçta 1.6 milyon ton taban ve 
uçucu kül olmak üzere yılda toplam 1 milyon 950 bin 
ton atık oluşacaktır.

 Bu atığın olumsuz etkileri yalnızca termik 
santralın yakın çevresinde değil, rüzgar ve topograf-
yanın özelliklerine bağlı olarak uzak mesafelerde de 
görülebilecek, hatta kükürt ve azot oksitler rüzgarla 
birlikte atmosfere ulaştıklarında, su partikülleri ve 
diğer bileşenlerle tepkimeye girerek asit yağmurla-
rına neden olabilecektir. Avrupa Çevre Ajansı’nın 
Avrupa’da Hava Kalitesi-2013 Raporu’na göre hava 
kirliliğindeki etken maddeler, kalp ve damar hasta-
lıkları; akciğer ve karaciğer hastalıkları; merkezi sinir 
sistemi, üreme sistemi hastalıkları; solunum yolu il-
tihapları, astım, hatta kanser gibi birçok hastalığa ve 
erken ölümlere yol açmaktadır. 

 Paris İklim Anlaşması’nda tüm dünya ülke-
leri, dünya sıcaklık artışı bu yüzyılın sonuna kadar 
2C derece ile sınırlandırılmazsa dünyanın felake-
te sürükleneceği konusunda hemfikir olmuşlardır. 
Türkiye de bu ülkeler arasındadır. Ancak Ekim 2017 
tarihli AB-Türkiye Enerji İşbirliği İçin Yeni Bir Stra-
teji (Bruegel-Brussels European Global Economic 
Laboratory) raporunda, sıcaklık artışının en önemli 
nedeni olan karbondioksit salımının Avrupa’da azal-
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maya başladığını ancak Türkiye’de hızla arttığını gös-
termektedir. Bunun en önemli nedeni termik santral-
lardır.

 

 Tüm bu olumsuz faktörlerin yanında kömür 
yakan termik santrallarda üretilen elektrik enerjisi 
pahalıya mal olmaktadır. Serbest piyasada 2017 yılı 
ortalama elektrik satış fiyatı kilovat başına 16.5 kuruş 
civarında oluşmuştur. Hükümet 20 Kasım 2017 tari-
hinde çıkardığı bir kararname ile kömür kullanan 
elektrik üretim santrallarından alınacak elektrik için 
20.135 Kr/kW sbedel tespit etmiş ve 2024 yılına ka-
dar ÜFE/TÜFE’ye bağlı fiyat artışları ile bu tür sant-
rallardan elektrik alımına garanti vermiştir. Görüldü-
ğü gibi verilen bedel ortalama fiyattan yüzde 22 daha 
pahalıdır. Dolayısıyla kömür santrallarının Türkiye’de 
elektrik fiyatının artması yönünde de etkisi vardır.

 TMMOB, enerji kullanımını bir insan hakkı 
olarak kabul etmekte ve enerjinin insanların çağdaş 
bir yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilemez bir etken 

olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte enerjinin 
üretilirken ve kullanılırken çevreye vereceği zara-
rında en alt seviyede tutulması gerektiğine inanır. 
Her projede mutlaka toplam fayda analizinin yapıl-
ması, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini ve 
enerji projelerinde son karar vericinin enerji tesi-
sinin yapılması düşünülen yerde yaşayanlar olması 
gerektiğini savunur.

 Bu ilkelerden hareketle elektrik enerjisi ihti-
yacı açısından gerekli olmayan, olası tüm önlemler 
alınsa bile çevreye geri dönülmez zararlar vere-
cek ve pahalı elektrik üretecek olan Alpu Termik 
Santralı’nın yapılmasında hiçbir kamu yararı bu-
lunmadığı ortadadır. TMMOB olarak karar verici-

leri, kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden 
olacak bu santral yapımından ve kamu kaynaklarının 
haksız kullanımına yol açacak alım garantili işletme 
hakkı devri modeliyle yapılacak özelleştirmeden acil 
olarak vazgeçmeye çağırıyoruz. 

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon 
Kurulu adına 

Neşet Aykanat 
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
KALKINMACI YERLİ ÜRETİM POLİTİKALARININ 

TERK EDİLMESİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 
şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması-
na ilişkin 25 Şubat 2018 tarihinde bir basın açıklaması 
yaparak ülke sanayisinin, tarımın ve halkımızın çıkar-
larının son derece olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda şekerini 
Rusya’dan almak zorunda kalan bir ülkenin 
akılcı ve bilimsel politikalarla hem tarımını, 

hem sanayisini hem de kırsal kesimin ekonomik, sos-
yal ve kültürel gelişmişliğini sağlamasının  önemli ve 
başarılı bir örneği; şeker sektörüdür. 
 Endüstriyel bir ürün olan şeker pancarı sa-
nayi üretimine sağladığı kazanç yanında, kırsalda ve 
fabrikalarında çalışan yüzbinlerce insana da istihdam 
olanağı sağlayarak, ülkemizin kendi kendine yeterli-

liğine önemli bir katkı sağlamıştır. Daha 2000’li yıl-
ların başlarında ülkemiz, şekerin doğal hammaddesi 
olan şeker pancarı üretiminde Fransa, Almanya ve 
ABD’nin ardından dünya dördüncüsü idi ve Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu. 
Ancak Cargill gibi uluslararası tekellerin pazarlarını 
genişletmek için IMF, DTÖ ve Dünya Bankası’nın 
serbestleştirme-özelleştirme yönergelerini uygula-
yan  politikalar sonucu bugün ülkemiz şeker ithal eder 
duruma düşmüştür. 
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 Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik 
krizde IMF’nin Kemal DERVİŞ aracılığıyla uygula-
maya soktuğu Şeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan 
şeker sektörüne, ikinci darbede AKP döneminde vu-
rularak özelleştirmeyle sektör yok edilmeye çalışıl-
maktadır. Hükümetçe 21.02.2018 tarihinde alınan bir 
kararla 14 şeker fabrikasının satışının önü açılmıştır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, şeker fabrikalarının sa-
tışı ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. Cum-
huriyet dönemiyle birlikte gündeme gelen millileştir-
me, devletleştirme, kamulaştırma ve kamusal üretim 
politikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararı-
na önemli sonuçlar üretmiş olan politikalar gözetildi-
ğinde, serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının, 
kalkınmacı yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi an-
lamına geldiği çok açık olarak görülebilmektedir.

 Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir 
süre sonra asli unsurlarının dışında değerlendirilecek 
ve fabrikalar kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan 5 
bin civarındaki çalışan işlerinden olacak, 50 bin civa-
rındaki üretici ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi 
yapamayacaklardır. İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı 
gibi geri kalan fabrikalarında satışının önünü açacak-
tır.
 Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarımı kaybe-
derken, kazanan bir kısım sermayedar ve Ülkemizin 

en verimli tarım arazilerine hukuka aykırı olarak aç-
tıkları fabrikalarda mısır nişastasının kimyasal yollar-
la parçalanmasından elde edilen nişasta bazlı şekerler 
üreten ABD'nin küresel şirketi Cargill  olacaktır.

 2002 yılından bu güne kadar her yıl Bakanlar 
Kurulu'nun devreye girmesiyle sürekli artan NBŞ ko-
tası daha da artacak ve ülkemiz insanı kronik hastalık-
ları salgına dönüştüren daha fazla nişasta bazlı şeker 
kullanacaktır.  Sonuç olarak, “yerlilik, millilik” üzerine 
birçok söz edip iç düşman ve halk arasında kutuplaş-
ma yaratmada pek mahir olan iktidarın bu satış kararı 
sonucu, pancar şekeri çiftçisi ve çalışanı başta olmak 
üzere ülke sanayisi, tarımı ve halkımız son derece 
olumsuz etkilenecektir.  Ülkemizin ve halkımızın yok-
sullaştırılmasına bir kez daha hayır diyoruz.  TMMOB, 
halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikimle-
rin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün varlık-
larımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya devam 
edecek, bütün saldırılara karşın ülke, halk, meslek, 
meslektaş yararını savunmaya devam edecektir.  

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri

Odası Başkanı

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcü-
lerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri 
ardından başlatılan karalama kampanyaları ve bas-
kı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuru-
luşlarının isimlerinde bulunan “Türk”, “Türkiye” 
ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik 
kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin 10 Şubat 2018 
tarihli TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 
aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU 10 
ŞUBAT 2018 TARİH VE 27 NOLU KARARI

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet söz-
cülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifade-
leri ardından başlatılan karalama kampanyaları 

ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek ku-
ruluşlarının isimlerinde bulunan “Türk”, “Türkiye” 
ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik ku-
rulacağı vb. tartışmalarına ilişkin aşağıdaki tespit ve 
değerlendirmeler yapılmıştır.

 1) Bir süredir siyasi iktidarın tasarruflarını 
eleştiren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larına karşı bir linç kampanyası başlatılmış, bu kuru-
luşların isimlerinden Türk ve Türkiye kelimelerinin 
çıkartılması, birden fazla meslek odası ve birliği ku-
rulması gibi kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemler üst 
düzeye çıkarılmıştır.

bİRlİk’ten HabeRleR
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 2) İktidarın kamu kuruluşu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarına ve TMMOB’ye yönelik baskıları yeni 
değildir. TMMOB Yasası’nın defalarca değiştirilmeye 
çalışılması, Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde İdari ve 
Mali Denetim adı altında hiyerarşik yapının kurulmak 
istenmesi, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim ku-
rulunun görevden alınması için dava açılması bu bas-
kıların bazılarıdır.

 3) Bu baskıların gerçek nedeni TMMOB’nin 
mesleki alanlardan hareketle oluşturulan mesleki po-
litikalarla; tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, 
kültürel varlıklarımızın, insan kaynaklarımızın rant ve 
çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değer-
lendirilmesi için yürüttüğümüz mücadeledir. Toplum-
sal alanda ise hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin 
kısıtlanmasına, laikliğin ortadan kaldırılmasına, eği-
timin muhafazakârlaştırılmasına karşı gösterdiğimiz 
laik demokratik bir Türkiye direncimizdir. Açtığımız 
davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığı-
mız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığı-
mız açıklamalarla yağma, talan ve rant uygulamalarına 
karşı çıkışımızdır.

 4) Siyasal iktidarın idari, ekonomik, siyasi, 
sosyal dönüşümlerle gerçekleştirdiği piyasacı-rantçı 
yeni devlet yapısına ve bu yeni liberal rantçı politikalar 
uyarınca kamu yararı ve bağlantılı sosyal işlevlerin tas-
fiye edilmesine karşı çıkan kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını mevzuatlarına müdahale ederek 
böl, parçala yönet mantığıyla işlevsizleştirmektir.

 5) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) ve bağlı Odaları Anayasa’nın 135. Maddesi 
kapsamında kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.
Mühendislik, mimarlık ve planlama meslekleri doğru-
dan yaşamı, yaşam alanlarını düzenleyen mesleklerdir. 
Bu özellikleri onları kamu ile doğrudan ilişkili yapar. 
Sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması 
için mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin 
teknik ve bilimsel ilkelere, teknolojik gelişmelere ve 
hukuksal gerekliliklere uygun olarak, ilgili mesleklerin 
yetkin mensuplarınca yerine getirilmesi kamusal bir 
zorunluluktur. Meslek kuruluşlarının, kamusal nitelik 
kazandırılmış anayasal bir kurum haline dönüştürül-
melerinin ve siyasal iktidarların keyfi takdiri ve güdü-
müne karşı yasal güvence altında tutulmalarının temel 
gerekçesi işte bu kamusal zorunluluktur.

 6) Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının yönetim ve işleyişlerinin demok-
ratik hukuk devleti esaslarına uygun olması kuralını 
öngörmüş ve kurum içi demokratik yapıyı sağlamıştır. 
TMMOB ve bağlı Odalarının organları kendi üyele-
ri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı 
gözetimi altında, gizli oyla seçilir. İç denetimleri ge-
nel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme 
kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurul-

larının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca 
TMMOB Denetleme Kuruluna da gönderilerek ya-
pılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenir. Öte yandan, 
hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme 
amacı taşımayan Birliğimiz ve Odalarımız iş ve işlem-
lere ilişkin bilgi ve belgeleri tüm üyelerin ve kamuoyu-
nun erişimine açık tutmakta ve web sitelerinde yayım-
lamaktadır.

 7) Birliğimiz ve Odalarımızın en önemli işlev-
lerinden biri de kamusal nitelikli mesleki denetimdir. 
Kamu yararı gözetilerek uygulanan mesleki denetim; 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekle-
rinin, bilimsel ve teknik ilkelere uygun olarak, yeterli 
niteliklere sahip mühendis, mimar ve şehir plancıları 
tarafından, kamu sağlığı ve güvenliği gözetilerek icra 
edilip edilmediğinin denetimi için en önemli ve tek 
mekanizmadır.

 8) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının kuruluş kanunlarında yapılmak istenen 
değişiklikler ile rejimin meslek odalarını buyruğu 
altına sokmak istediğini; “parti-devlet-toplum birli-
ğini” amaçlayan totaliter rejim yöneliminin mesleki 
kuruluşlara da yansıtılmasının amaçlandığını göster-
mektedir. Bürokrasi ve yargıda yapıldığı gibi atama 
yoluyla müdahaleyi meslek kuruluşlarına yapamayan 
ve onları istediği kalıba sokamayan siyasi iktidar, yasa 
değişikliği yoluyla bu kurumları tasfiye etmeyi planla-
maktadır.

 Bu bağlamda;

 Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak 
Anayasa’dan, Yasamızdan aldığımız yetki ve üyeleri-
mizden aldığımız güçle adımıza, yasamıza ve mesleği-
mize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzun,

 Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel 
menfaatlerini halkımızın ve ülkemizin menfaatlerin-
den ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğimizin,

 İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulama-
larına karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımı-
zı kullanacağımızın,

 Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını 
savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale 
ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağı-
mızın,

 Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulması-
na karar verilmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu

bİRlİk’ten HabeRleR
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İŞİ PARMAĞINIZIN UCUYLA 
TUTMAYIN, O İŞE SARILIN

Meslek hayatınıza ne za-
man ve nasıl başladınız 
anlatır mısınız?
 1989 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversite-
si Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun ol-
dum. Mühendis olarak 
öğrendiklerimi uygula-
yabileceğim en uygun 

alanın yeni ürün geliştirmek olduğu düşüncesi ile Ankara- 
Aselsan’da mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmaya 
başladım. Bir yandan da mezun olduğum bölümde çatlak 
mekaniği konusunda yüksek lisans yapıyordum.
 Meslek hayatınız boyunca ne gibi görevlerde 
bulundunuz, hangi projelerde yer aldınız?
 Aselsan’da çeşitli askeri haberleşme ve otoyol ücret 
toplama projelerinde tasarım mühendisi olarak altı yıl görev 
yaptıktan sonra Eskişehir’e döndüm. Eskişehir’de dedem-
den babama ve ondan da bize kalan jant imalat ve tamir atöl-
yesinde üç yıla yakın bir süre yöneticilik yaptım. Daha sonra 
GE Aviation ve TAI’nin ortak şirketi olan TEI-Tusaş Motor 
San. A.Ş.’de kalite mühendisi olarak göreve başladım. Şir-
ketin uçak motor parçaları üretimi yapan alanında ilk ürün 
devreye alma, seri üretim kalite planlama çalışmaları yürüt-
tüm. Kalibrasyon laboratuvarları, uygunsuz ürün kontrolü 
ve kalite yönetim sistemi, operatör ve mühendislerin kalite 
ile ilgili yetkilendirilmeleri, özel proses (kaynak, lazer, EDM 
vb.) Nadcap onaylarının yönetiminden sorumlu olarak ça-
lıştım uzun bir süre. Bu süre içinde şirketin GEAviation, 
Safran, RollsRoyce ve MTU gibi çeşitli küresel müşterileri-
nin kalite sistemleri, ISO 9001 ve havacılık, uzay, savunma 
endüstrilerine özgü standartlar olan AS9100, AS9110 kalite 
yönetim sistemlerine ait gerekliliklerin şirket süreçlerine 
uyumu, denetimi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürüttüm. 
EFQM Avrupa ve KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü 
süreçlerinde değerlendirici olarak görev aldım. Şirkette 
EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanması çalışmaları-
nı koordine eden ekip içinde yer aldım. Şirketin strate-
ji sürecinin yeniden yapılandırılması, şirket strateji ve 
hedeflerinin oluşturulması ve şirket içinde çalışanlara 
yayılımı çalışmalarını koordine ettim. KalDer Eski-
şehir Şubesi’nde Başkan Yardımcısı, TEI’de strateji, 
kalite yönetim sistemi ile birlikte iş sağlığı ve güven-
liği ile çevre yönetim sistemleri, milli ve özgün motor 
geliştirme projelerinin kalite yönetiminden sorumlu 
olarak çalışmaya devam ediyorum.
 Genç meslektaşlarınıza ne gibi önerilerde 
bulunmak istersiniz?
 Öneri değil ama çalışma ilkeleri diyelim on-
lara. İlk sırada; gönülden çalışmak olmalı. İşi parmağı-
nın ucu ile tutmak değil, işe sarılmak gerekiyor. Böyle 
yapınca da ortaya öyle iş sonuçları çıkıyor ki, yapan 

yaptığı işten keyif alıyor, gurur duyuyor. İkinci sırada sürekli 
öğrenmek. Yaptığın işin inceliklerini, süreçleri, yenilikleri, 
artık ne varsa. Sonraki her zaman pozitif iletişim kurmak. 
İş arkadaşlarını, yöneticilerini, müşteriyi, tedarikçiyi din-
lemek, başka görüşlerin de çözüm olabileceğini düşünerek 
orta noktayı bulmak. Ve hiç tükenmeyecek, bitmeyecek şe-
kilde kendi kendini motive etmek. İş yaşamındaki inişlerde, 
zor anlarda içindeki on kaplan gücüne inanmak.
 İş hayatı dışında, aile hayatınızdan, hobileriniz-
den bahseder misiniz?
 Evliyim ve iki kızım var. Eşim öğretmen. Eşimin 
ve kızlarımın sayesinde evde bitmeyen bir eğitim-öğretim 
dönemi yaşıyoruz. Bunun iyi tarafı güncel kalmak ve gençlik 
terminolojisi kullanabilmek. Anne baba olarak amacımız, 
kızlarımızı sorumluluklarını bilen, düşüncelerini savunan, 
özgür iradeli, herkese saygılı, hayatlarında spor ve müzik 
olan bireyler olarak yetiştirmek. Geçen yılları düşündüğüm-
de en hayıflandığım konu bir hobim olmayışı. Film izlemek 
ve kitap okumak dışında herhangi bir uğraşım yok. Bunu 
zamansızlığa bağlamayı da dürüst bulmuyorum. Toplumsal 
gönüllülüğe ve onun yarattığı etkiye inanıyorum. KalDer 
tarafından üniversite öğrencisi ve mezunlara düzenlenen 
sertifika programlarındaki gönüllü eğitmenlerden biriyim. 
Çalıştığım şirketin üyesi olduğu Meslek Lisesi Koçları 
Programı’nda gönüllü koç olarak yer alıyorum. Meslek lise-
si öğrencilerinin kişisel gelişimlerini desteklemek, işe geçiş 
süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara rol model olmak üzere 
keyifle çalışıyorum.
 Nasıl bir hayat hayal ediyorsunuz? Bundan son-
rası için hayalleriniz ve hedefleriniz nedir?
 Geçen yıllar içinde kazandığım bilgiyi, öğrenilmiş 
dersleri paylaşmaya devam etmek. Öğrenmeye devam et-
mek. Geçen yıl Anadolu Üniversitesi’nin üniversite mezun-
ları için düzenlediği 2. üniversitenin İşletme Bölümü’nden 
mezun oldum. Belki ikinci üniversiteye felsefe ve sosyoloji 
eğitimi ile devam etmek. Bunları yaparken ailemle daha faz-
la vakit geçirmek, denizin sesini daha uzun süreli duymak.

TEI-Strateji ve Kalite Sistemleri Müdürü Tülin Oğrak ile meslek 
hayatı ve tecrübeleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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MESLEĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Tam 44 yıldır makina mühendisliği mesleğini sürdüren 71 yaşındaki Ah-
met Kuran, “Sağlığım elverdiğince çalışmaya devam edeceğim” diyor… 

 Ahmet Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız? Mes-
lek hayatınıza ne zaman başladınız, ne gibi görevlerde 
bulundunuz, anlatır mısınız?

 10 Mart 1948 yılında Kütahya- Tavşanlı- 
Örenköy’de doğdum. O yıllarda köyde okul olmadığı için 9 ya-
şımda komşu köydeki okulda ilkokula başladım. 1962 yılında 
Kütahya Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’ne 
girdim ve 1968 yılında mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Dev-
let Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin (şimdiki adı Yıldız 
Teknik Üniversitesi) akşam makina mühendisliği bölümüne 
kaydoldum. Gündüzleri Gökyiğit Cam Fabrikası’nda çalışıp, 
geceleri de okuluma devam ederek, 1973 yılının Eylül ayın-
da makina mühendisi olarak mezun oldum. İlk iş başvurumu 
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne yaptım ve uzun bir soruştur-
madan sonra, Tavşanlı’daki Garp Linyitleri İşletmesi’nin 
Materyal Mekanizasyon Şube 
Müdürlüğü’nde 11 Şubat 1974 günü 
ilk görevime başladım. İki yıl ka-
dar çalıştığım sürede, iş makinaları 
parçalarının ihaleye esas, teknik 
şartnamelerinin hazırlanması gö-
revini yürüttüm. 

 1976 yılında kısa dönem 
askerlik görevimi ifa ettikten son-
ra, tekrar aynı yerde işe başladım. 
Kısa bir süre daha çalıştıktan sonra 
kendi isteğimle aynı işyerinin kolu 
olan Kütahya’daki Seyitömer Lin-
yitleri İşletmesi’ne tayinimi yap-
tırdım. Bakım atölyelerinde motor 
yenileme mühendisi olarak 6 yıl 
kadar çalıştım. Sonrasında ise Ba-
kım Atölyeleri Baş Müdürlüğü’ne 
getirildim. Çalıştığım işyerinin 
toplam makina parkı 450 adet ci-
varındaydı. Bunların 50 adedi plakalı vasıta, geri kalanlar 
ise ağır kamyon, buldozer, greyder, yükleyici, delik makinası, 
kanal açma gibi iş makinalarından oluşuyordu. Karayolla-
rından sonra en büyük makina parkı idi. Teknisyen, tekniker 
ve mühendisten oluşan 15 kişilik teknik kadro ve 350 kişilik 
tamir bakım ustaları ile birlikte bu makina parkının her tür-
lü bakım, tamir, yedek parça temini gibi işlerin yürütülmesi 
görevini, 12 dönüm kapalı alanı olan atölyelerde ve açık ocak 
arazisinde ifa ettik. Bu arada çalıştığım kurum tarafından 
1992 yılı aralık ayında 2 haftalığına Amerika’nın Michigan 
eyaletinde bulunan Detroit şehrindeki General Motor (GM) 
fabrikasına gönderildim. 
 
 Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir anı var mı?

 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Şırnak’taki kömür ocağını da faaliyete geçirmek istemiş ve 
1988 yılında GLİ Tavşanlı’dan ve SLİ Seyitömer’den 30 adet 

kadar ağır kamyon ve iş makina-
sını Şırnak’a götürdü. Aynı bölge-
lerden geçici görevle tamirci usta 
ve onların başında beni de mü-
hendis olarak Şırnak’a gönderdi. 
Orada kaldığım 1 ay gibi kısa bir 
süre içinde tamir bakım atölye-
lerini kurduk. Dekupaj işlerine başladıktan sonra ben Kü-
tahya’daki eski görevime geri döndüm. Meslek hayatımın en 
güzel anı Şırnak’ta kurup faaliyete geçirdiğimiz atölyelerdir.
Ancak aradan iki sene kadar sonra öğrendim ki terör illeti, 
bizim iş makinalarının çoğunu yakmış, kalanları da kullanı-
lamaz hale getirmiş… Meslek hayatımla ilgili en zor ve kötü 
anı da bu olmuştur. İkinci yaşadığım olumsuz anı ise; emekli 
olduktan sonra 25 sene hizmet verdiğim SLİ müessesinin 
özelleştirilmesi oldu. Emek verdiğim yerleri tekrar görmek 
için gittiğimde, beni nizamiyeden içeri bile almadılar. Bu 

mutsuzluğumu hiç unutamam. 
 
 Peki, ne zaman emekli oldunuz?
 
 İş hacmimiz oldukça geniş ve yorucu ol-
duğu için emeklilik günümü hesaplamaya ve bunu 
iple çekmeye başlamıştım. 4 Şubat 1999 günü 
artık çok yorulduğumu düşünerek 50 yaşımda 
emekli oldum. Ancak 2 ay kadar boşta kalınca asıl 
yorgunluğun çalışmaktan değil, boşta kalmaktan 
olduğunu anladım. Gazetelerin iş ilanlarına bak-
maya başladım. 1999 yılı ortalarında Antalya’da 
bir otogaz firmasında çalışmaya başladım. 3 yıl 
sonra yine Antalya’da otogaz istasyonları sorum-
lu müdürlük görevinde bulundum. 2004 yılında 
Kütahya’ya doğalgaz gelmişti. Yeni kurulan Mavi-
akım doğalgaz şirketine sorumlu mühendis olarak 
ortak oldum. 2 yıllık çalışmanın ardından oradan 
ayrıldım. 2006’dan beri de Şen Otogaz firmasında 
çalışmaya devam ediyorum. 71 yaşında olmama 
rağmen sağlığım elverdiğince çalışmaya devam 

edeceğim. Ama ne yazık ki biz mühendisler, bizi yöneten-
lerce pek sevilmiyoruz.  Yakında işlerimizi bitirecekler gibi 
görünüyor. Hayırlısı olsun… 

 Bir ömrünü mesleğine adamış biri olarak, genç 
meslektaşlarınıza tavsiyeniz ne olur?

 Genç meslektaşlarıma tavsiyem, sağlıklı olmak is-
tiyorlarsa boş kalmasınlar. İyi- kötü demeyip hep çalışsınlar. 
İmkânları elverdiği nispette, yurt içi ve yurt dışına seyahat 
etsinler. 
 Son olarak aile hayatınızdan söz eder misiniz?

 1974  yılında öğretmen olan eşim ile evlendim. İki 
oğlum, 4 torunum var. Yazın Kütahya’da, kışın Antalya’da 
eşimle birlikte mutlu bir yaşantım var. Allah’tan herkese en 
az benim kadar sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum… 
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Bizim Köşe
»  Üyemiz Gülçin Fidan’ın 01.01.2018 tarihinde bir kız çocuğu 

dünyaya geldi. “Güneş”e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi Personeli Can Özorman’ın 
14.01.2018 tarihinde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. ”Ata”ya mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Ayşe Selbes’in 11.01.2018  tarihinde bir kız çocuğu 
dünyaya geldi. “Zeynep”e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz  Burhan Kıvanç Dalaylı’nın  16.01.2018  tarihinde bir kız 
çocuğu dünyaya geldi. “Ilgın”a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Tavşanlı İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreterimiz Hüseyin 
Kaplan’ın 03.02.2018  tarihinde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 
“Baybars”a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Şube Yönetim Kurulu Eski Üyemiz  Hakan Öztürk’ün kardeşi  05.02.2018  tarihinde 
vefat etmiştir.

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

VEFAT

HASTALIK
» Üyemiz Belga Zeynep Ulutan 20.02.2018 tarihinde  ameliyat 

olmuştur.

Geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.
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