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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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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

 Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

 19 Mayıs 1919 bildiğiniz gibi bir ulusun kaderinin değiştiği tarihtir. Mustafa Kemal 
Atatürk Samsun’a çıkarken hedefleri arasında ülkesini emperyalist ülkelerin işgalinden 
kurtarmak ve savaş bittikten sonra en ileri medeni devletler düzeyine getirmek vardı.
            
 Sonuçta her şey Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği gibi oldu. Ülke kurtuldu ve tam 
bağımsız Türkiye hedefleri ile Cumhuriyet kuruldu, devrimler yapıldı.

 Ülkenin kendi kendisine yetmesi için ekonomik düzenlemelerle beraber büyük fab-
rikalar kuruldu.

 Biz mühendisler de ülkemizin gelişmesi için laik demokratik bir yapının kurulması 
ve korunmasına, bilimsel çalışmalarla katkı verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin 
bulunduğu kötü koşullara rağmen bu hedeflerimizden şaşmadan yolumuza devam edece-
ğiz.      

           Saygılarımızla,



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 3

İÇİNDEKİLEr
04

iÇinDekiler

eğitimlerimiz

16

32

34

36 38

06

08

09

16

18

20

22

proje yönetimi 
semineri

tersine mühendislik 
semineri

şube örgüt 
yapımızı 
oluşturduk

öğrenci üyelere
yönelik teknik
gezilerimiz

ziyaretler

avm’lerde
iş sağlığı
ve güvenliği

pompalarda enerji 
verimliliği ve frekans 
konventörlü pompa 
çözümleri

anadolu üniversitesi
açıköğretim fakültesi
dekanlığı’na açık mektup

29



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 4

eĞitimler

EğİTİMLErİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Bilirkişilik Temel 
Eğitimi   

Barış TORAMAN 
(Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi) 

R. Erhan KUTLU 
(Makina Mühendisi)

26-29 MART 
2018

Kütahya İl 
Temsilciliği 

19

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSU

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

Sepetli Hidrolik 
Platform Eğitimi 

Bünyamin BALÇIK 
(Makina Mühendisi)

03-04 Mart 
2018

TGD Sanayi ve Tic. 
Ltd.Şti./Eskişehir 12

LPG TEKNİK PERSONEL KURSU

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI
LPG Otogaz 

İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı)  Kursu  

Selçuk UNDU 
(Makina Mühendisi)

10-11 Mart 
2018

Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği 11

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı)  Kursu  

Selçuk UNDU 
(Makina Mühendisi)

14-15 Nisan 
2018

Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği 32

Üyelerimize ve ara teknik elemanlara yönelik 
eğitimlerin düzenlenmesine devam edildi. 
Meslek içi eğitimlere katılan 19 üyemizin uz-

manlık alanı belgelendi. Teknik Personel Yetiştirme 
kurslarına katılan 55 personele belgeleri verildi.

BİLİRKŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 26-29 MART 2018 KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİ

SEpETLİ HİdRoLİK  pLATfoRM EĞİTİMİ /3-4 MART 2018 /ESKİŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ LpG oToGAz İSTASYonLARı TAŞıT doLuM pERSonELİ KuRSu/14-15 nİSAn/2018 / AfYonKARAHİSAR
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MAKINA 6

ŞUBe’Den HaBerler

PrOJE YÖNETİMİ SEMİNErİ
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Eğitim Salonu’nda 10 Mart 2018 

tarihinde öğrenci üyelerimize yönelik olarak Proje Yönetimi Semineri verildi. 

Açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Nezih Tok’un yaptığı seminere 23 öğrenci üyemiz 
katıldı. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.’de En-

düstriyel Proje Yöneticisi olarak görev yapan Mak.Müh.
Ahmet Alkan öğrenci üyelerimize “Projenin tanımı, 
operasyon ve proje arasındaki farklar, proje yönetimi-
ne neden ihtiyaç duyulduğu, proje yönetimini faydaları, 
program ve portföy yönetimi, proje yöneticisinde olması 
gereken özellikler, proje yöneticisinin sorumluluk alan-

ları, proje yaşam döngüsü ve temel proje süreçleri, proje 
başlatma,  planlama, yürütme, kontrol, kapanış süreci 
aktiviteleri, proje paydaş yönetimi, proje tedarik yöne-
timi,  proje risk,  iletişim kalite, maliyet, zaman kapsam,  
entegrasyon yönetimi, proje bilgi alanları, paydaş etkisi, 
risk, belirsizlikler ve maliyetin zamana göre değişimi, 
proje maliyeti ve ekip eforunun zamana göre değişimi” 
konuları hakkında bilgi verdi.

ETİK VE İLETİŞİM SEMİNErİ
Şubemiz tarafından 31.03.2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası personeli-

ne yönelik Eskişehir Şubesi Eğitim Salonu’nda Etik ve İletişim eğitimi verildi. 

Kişisel Gelişim Uzmanı Candan Seçkin tarafından 
verilen eğitimde insanların kendi meslekleriyle 
ilgili tüm konuları icra ediyorken doğru bir ileti-

şimle yaklaşmaları, mesleki yeterliliklerin yanı sıra sosyal 
hayatın içerisinde insanlarla düzgün iletişim kurabilme-
lerini sağlama konularında bilgiler aktarıldı. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası binasında gerçekleşen eği-
timde Kişisel Gelişim Uzmanı Candan Seçkin iletişimin 
önemine dikkat çekti. Seçkin iletişimin düzgün sağlan-
ması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “İletişimi 
düzgün sağlayabilmek için kullandığımız cümleleri kişiyi 
yönlendirecek şekilde ama etik değerler içinde kalarak 
ifade etmemiz gerekiyor. İnsanların düşünce-
leri, bilgileri taraflarca kabul gören araçlardır. 
Taraflarca kabul görmüyorsa iletişimi sağlaya-
mıyoruz. İletişimdeki amacımız uzlaşmak. Ga-
lip gelmek, tartışmak istemiyoruz. Sadece ve sa-
dece uzlaşmak istiyoruz. Uzlaşmak için de hem 
iletişimi hem beden dilimizi hem de ikna kabili-
yetimizi etik değerler için de kalarak ifade etmek 
istiyoruz, doğru olan bu.”

İLETİŞİM SADECE KONUŞMAK DEĞİLDİR

Seçkin, insanların günlük yaşamının yüzde 
70’ini konuşarak, dinleyerek ve izleyerek ya da 
iletişimde bulunarak geçirdiğini ifade etti. Seç-
kin çalışanların ise yüzde 70-85’ini yöneticileri, 

çalışma arkadaşları, ortakları ya da müşterileri ile kura-
rak geçirdiğini aktardı. İletişim sadece konuşmak değildir 
diyen Seçkin, “İletişim aynı zamanda kime, ne söyleyece-
ğimizi, bunu en iyi nasıl, ne zaman ve nerede, ne maksatla 
söyleyeceğimiz önemli” diye konuştu. Seçkin amaçların-
dan bahsederek, “İnsanların kendi meslekleriyle ilgili tüm 
konulara icra ediyorken doğru bir iletişimle yaklaşmaları, 
mesleki yeterliliklerin yanı sıra sosyal hayatın içerisin-
de insanlarla düzgün iletişim kurabilmelerini sağlamak. 
Bunu yapıyorken de etik değerlere saygılı davranarak 
yapmak. Herhangi biriyle karşılaştığımızda doğru bir ilk 
izlenim yaratmak çok önemli” şeklinde konuştu.
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MAKINA 7

ŞUBe’Den HaBerler

İŞ SAğLIğI VE 
GÜVENLİğİ TEMEL 
BİLGİLENDİrME 
SEMİNErİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, üyelerine ve üye öğren-
cilerine yönelik olarak 14 Nisan 2018 tarihinde Şube Eğitim Salonu’nda “Temel 

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme” konulu seminer düzenledi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Makina Yüksek Mü-
hendisi A Sınıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, 

konuyla ilgili bir sunum yaptı. Hanecioğlu, eğitimin amacı-
nın katılımcıların, fabrika ve iş yerlerinde çalışan mühen-
dislerin İSG kanunu, mevzuat konularında temel bilgilere 
sahip olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. 2017 yılında 
iş cinayetlerinde 2006 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten 
Hanecioğlu, "Ölüm sebeplerine bakıldığında yüzde 22'si 
trafik servis kazası, yüzde 17 ezilme, göçük ve yüzde 16'sı 
düşme. İş kollarına göre baktığımızda ise 453 iş cinayeti ile 
inşaat sektörü ilk sırada yer alıyor. 385 kişi ile tarım, 272 
taşımacılık, 154'ü ticaret/büro, 116'sı metal ve yüzde 93'ü 
maden" dedi.
 Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş kazasını; 
“önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına 
alınmamış olan etrafa zarar verecek niteliklerdeki olaylar” 
olarak tanımlandığını kaydeden Makina Yüksek Mühen-
disi A Sınıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, sunumunda 
şunları anlattı: “Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlaması da; 
önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, ma-
kinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir 
süre durmasına yol açan olarak vurgulanıyor. 5510 sayılı 
SSGSS Kanunu'nun 13. maddesinde iş kazasının tanım 
olarak; ‘Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren 
tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi 
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu 
iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, 
görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzi-
ren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverene 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bede-
nen ya da ruhen özre uğratan olaydır’ denmektedir.”
 Hanecioğlu, “Meslek hastalığı ise; sigortalının 
çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, sakatlık veya huri arıza halleridir olarak 
tanımlanmaktadır” dedi  ve ekledi: “İş kazası nedenlerine 
bakıldığında ise, doğrudan nedenler; güvensiz hareketler, 
güvensiz durumlar, rahatsızlık yaralanma, rahatsızlık ya-
ralanma sakatlanma ve ölüme neden olabilir. Katkıda bu-
lunan nedenler arasında güvenlik yönetimi performansı, 

işçinin zihinsel durumu, işçinin fiziksel durumu.”
 Hanecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaza ne-
denlerinin analizi yapıldığında;
 1-İnsan
a) Psikolojik nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, 
çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı 
davranış vb.
b) Fiziksel nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hasta-
lık vb.
c) İşyeri kaynaklı nedenler: İnsan ilişkileri, takım çalışma-
sı, iletişim vb.
 2-Çevre
a) Yetersiz çalışma bilgisi
b) Uygun olmayan çalışma metot
c) Uygun olmayan çalışma yeri
d) Uygun olmayan aydınlatma
e) Gürültü
f) Titreşim
 3-Makina ve Ekipman
a) Bakımı yapılmamış ekipman
b) Hasarlı ekipman
c) Ekipmanın yanlış kullanımı
d) Uygun olmayan ekipman
e) Uygun olmayan muhafaza
f) Yetersiz uyarı sistemi
 Dünya'da her gün 1 milyon iş kazası olmakta, 
4932 çalışan işle ilgili hastalıklar, 1096 çalışan iş kaza-
sı nedeniyle ölmektedir. Türkiye'de her gün 172 iş kazası 
olmakta, 4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, 6 kişi sürekli 
iş göremez hale gelmektedir. Bu kayıpların maddi değeri 
ülkelerin GSYİH'nın yüzde 3-5'i arasında değişmektedir. 
6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 1- Bu kanunun amacı; “İş-
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve 
çalışanların görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülük-
lerini düzenlemektedir.” Makina Yüksek Mühendisi A Sı-
nıfı İSG Uzmanı Nezihe Hanecioğlu, seminerde iş sağlığı 
ve güvenliği genel prensipleri, temel kavramlar(iş sağlığı 
ve güvenliği, meslek hastalıkları, iş kazası, tehlikelerden 
etkilenme), iş güvenliği yönünden işyerlerinden yapılması 
gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt, form ve ra-
porlar, yasal haklar ve sorumlulukları (6331 sayılı kanunun 
ilgili maddeleri) anlattı.
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ŞUBe’Den HaBerler

VrF SİSTEMLErİ VE 
TASArIMI SEMİNErİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eski-
şehir Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği (TTMD)  Eskişehir İl Temsilciliği 
işbirliğiyle 18 Nisan 2018 tarihinde Makina 
Mühendisleri Odası Eğitim Salonu’nda dü-
zenlenen  eğitimde üyelere “VRF Sistemleri 
ve Tasarımı” hakkında bilgi verildi.

Seminer salonunda gerçekleşen oturumun baş-
kanlığını Ali Gedik yaptı. Seminere konuşmacı 
olarak katılan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

(TTMD) Bursa İl Temsilcisi Hamit Mutlu sisteminin 
özellikleri ve faydalarından bahsetti. VRF Sistemle-
ri hakkında konuşan Mutlu, “Japonya’dan dünyaya 
sunulan bir sistem. Bu sistem 1993 yılından bu yana 
Türkiye’de kullanılmaktadır. Merkezi ve bireyseldir. 
Aynı zaman teknolojiktir. Isı pompasıdır. Merkezi ve 
bireysel olup olmadığı sektörde en çok tartışılan konu-
dur. Bana göre merkezidir” dedi.

 TASARRUF SAĞLIYOR

 Sistemin faydalarından bahseden Mutlu, “Uy-
gun noktaları ve uygun kaynakları bulduğumuzda bu 
kaynaklardan enerji olarak yararlanma açısından bu 
sistem çok iyi bir sistem. Yakıtla olan kısımla ilgili ise 
Türkiye’nin yakıtı daha verimli kullanmasını gerekti-

ren sistemlerden biri” diye konuştu.  Mutlu evlerden 
ziyade sistemin daha çok iş merkezlerinde ve otellerde 
kullanıldığını aktararak, “Otel, ofisler, alışveriş mer-
kezlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Aynı anda ısıtma 
ve soğutma yapan binalar varsa bundan hepsinde çok 
rahatlıkla kullanılır. Verimli sistem haline dönüşmüş 
oluyor. Doğalgaza göre yüzde 60 tasarruf sağlıyor. 
Hem soğutma hem de ısıtmayı aynı cihazla yapıyorsu-
nuz” şeklinde konuştu.

 ESKİŞEHİR’DE YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

 Eskişehir’de VRF Sistemleri’nin çokça kulla-
nıldığını belirten Mutlu, “Eskişehir su kaynakları ba-
kımından zengin. Burada bu sistemi kullanan firmalar 
mevcut. Bazı alışveriş merkezleri, otelleri Eskişehir’de 
bunu kullanıyorlar. Anadolu Üniversitesi’nin de bu sis-
tem üzerine bir çalışması var” ifadelerini kullandı.

TErSİNE MÜHENDİSLİK SEMİNErİ
Seminerlere Ar-Ge Mühendisi 
Özgecan Yıldız’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Havacılıkta Ter-
sine Mühendislik Uygulamaları”  
konulu seminer ile devam edildi.

21 Nisan 2018 tarihinde Şube Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilen seminerde öncelikle tersine mü-
hendislikten bahseden Yıldız, “Konveksiyonel 

mühendisliğin daha gelişmiş hali. Ar- Ge Mühendisli-
ği dünyada tersine mühendislik tarzında yapılıyor. Bi-
linen bir olaydan çıkıp onu keşfetmek ve keşfi geliştir-
mek amacıyla yapılıyor. Havacılık sertifikasyonu çok 
zaman alan süreç bu süreci daha kısaltmak amacıyla 
bilinen bir parçanın önce ölçülerini ve mekaniğini an-
lamak tersine mühendislik. Bu tersine mühendisliği 
geliştirmek ise Ar-Ge Mühendisliği olarak geçiyor” 
dedi.

 KİMSE AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMİYOR
 Yıldız, Ar-Ge mühendisliğin tamamında ter-
sine mühendisliğin uygulandığını ifade ederek, “Şu-
anda fabrikaların hepsinde Eskişehir’de de bunlardan 
bazıları var. Ar-Ge mühendisliğinde tamamen tersine 
mühendislik uygulanıyor. Kimse Amerika’yı yeniden 
keşfetmiyor. Herkes belli keşiflerin üzerinde anla-
yarak onları geliştirmeye çalışıyor. Bir kanat parçası 
düşünün bu kanat parçasını kopyalamak için tersine 
mühendislik yapılıyor. Bunlar geometrik ve mekanik 
olarak inceleniyor. Daha sonra geliştirme için bazı iş-
lemlerden geçiyor” diye konuştu.
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 TÜRKİYE İÇİN BU BİR FIRSAT
 Tersine mühendisliğin faydalarından bahse-
den Yıldız, “Daha az zamanda çözüm üretmek aslında. 
Endüstri 4.0’a geçtiğimiz şu günlerde tersine mühen-
dislik tüm her yerde işlemleri kısalttı. İşlemleri kısalt-
makla kalmıyor kişiye özel çözümlerde buluyor. Bazı 
firmalar kopya sektöründe çalışıyor. Aslında tersine 
mühendislik yapıyor ama Ar-Ge kısmıyla çalışmıyor. 
Türkiye için bir fırsat bu. Türkiye tersine mühendislik-
le bazı şeyleri keşfedip Ar-Ge’sine geçebilir” dedi.
 20 BİN ÇEŞİT MALZEME VAR
 Yıldız, havacılıkta tersine mühendislik uygu-
lamaların Eskişehir’de de uygulandığını belirterek, 
“Bazı firmaların çoğu teknik bilgi paketleri hazır ürün-
ler üretiyor. Türkiye’de çok fazla havacılık üzerine Ar-
Ge yapılmıyor. Eskişehir, havacılık örneklerinden 1. 
Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nı örnek ve-
rebiliriz. Biz bazı parçaları kendimizi yapıyoruz. Uçak-
ta kullanılan parçaların aynısını veya daha gelişmişini 
yapmak için tersine mühendisliği kullanıyoruz. 20 bin 
çeşit farklı malzemelerimiz var. 1970’lerden günümü-
ze gelen bir süreçten bahsediyorum. F-16, F-4, T-37 ve 
T-38 uçaklarının hepsinde tersine mühendislik uygu-
lanıyor ve geliştiriliyor” şeklinde konuştu.
 AMBARGO UYGULUYORLAR
 Ülke olarak uçak sanayinde tersine mühen-

disliği kullanmak zorun-
da olduğumuzu söyleyen  
Yıldız, “Bir uçağı satın 
almak kolay ama bakı-
mı çok zor. Eğer bunları 
yapmazsanız dış ülkeler 
bu parçaları istedikleri 
fiyata size satarlar” dedi. 
Türkiye’nin uçak sana-
yisinde ham malzeme 
konusunda dışa bağımlı 
olduğunu aktaran Yıldız, 
“Ham malzemede sıkın-
tı yaşıyoruz. Türkiye’de 
paslanmaz çelik üretimi yok. Seydişehir’de 20x24 alü-
minyum üretimi yok. Alüminyumu gidip Amerika’dan 
almak zorundasınız. Her parçayı da satmıyorlar, am-
bargo koyuyorlar. Alman firmasından bir ürün alırken 
ise size bazı şartlar koyuyorlar. Bunu askeri üretimde 
kullanamazsın. İlaç üretmeyeceksin ve Ar-Ge’de kul-
lanmayacaksın gibi. O yüzden yerli uçak yapmak kolay 
değil. Ülke olarak uçak yapmaktan önce ham malze-
me geliştirmeliyiz. Seydişehir’e alüminyum merkezi 
kurmamız lazım. Ar-Ge merkezi oluşturmalıyız” diye 
konuştu.

ŞUBE ÖrGÜT YAPIMIZI OLUŞTUrDUK
Şubemizin 2018-2020 Çalışma Döneminde Şube çalışmalarında görev alarak 
faaliyet gösterecek olan Temsilcilik Yürütme Kurulları, Uzmanlık ve Meslek 

Dalı Komisyonlarının, İşyeri Temsilcilerinin ataması yapıldı.
TEMSİLcİLİK YÜrÜTME KUrULLArI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Örgüt Görev 
ve Yetki Yönetmeliğinin 35. Maddesi gereğince Yöne-
tim Kurulumuzca Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve 

Tavşanlı Temsilciliklerinin Yürütme Kurullarının ata-
ması yapıldı. Yürütme Kurullarının yapmış oldukları 
görev dağılımlarının uygunluğu onaylandı.
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KOMİSYONLArIMIZ 

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulumuz 2018-2020 Çalışma 
Döneminde komisyonlarda görev almak 

isteyen üyelerimizi belirlemek amacıyla Odamız 

yayın birimlerimizde yapmış olduğu duyurular so-
nunda komisyonlarda görev almak isteyen üyele-
rimizin başvurularını değerlendirerek meslek dalı 
komisyonlarını ve uzmanlık komisyonlarını atadı.

SÜrEKLİ KOMİSYONLArIMIZ 

MAKINA 10
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SÜrELİ  KOMİSYONLArIMIZ
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İŞYErİ TEMSİLcİLErİMİZ

Oda üye ilişkilerinin, iletişiminin canlılığını ve 
sürekliliğini sağlamak, üyelerimizin odamız-
dan beklenti ve isteklerini yönetim kurulumu-

za ileterek oda etkinliklerine yön vermek amacıyla 
kurulan işyeri temsilcilerimiz 2018-2020 Çalışma 
Dönemi’nde şöyle atandı:

İŞYERİ ADI TEMSİLCİ

1. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI

 

KUBİLAY KARABULUT
YUSUF YILMAZTÜRK
SERKAN ANATÜRK 
AYHAN İSMAİL KIRCA
AYKUT ÇİFTÇİ
HASAN ATAK

ALP HAVACILIK SAN.TİC.A.Ş. ONUR AYDÖRE
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜGE ARMATLI KAYRAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OĞUZ ÇOLAK 

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ
 BEKİR DENLİ

BATUHAN ÖZDEMİR 
ARIKAN KRİKO VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. ÖZGÜR ÜNSAL
DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ  ERALP MUSTAFA AŞIK
DSİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YUSUF ERDAL ÖZDİL
ESGAZ A.Ş.  SİNAN ÇETİNKÖPRÜLÜ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  NERGİS UYGUN BAŞ
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜROL KANAY
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ  GÜRBÜZ GÜDÜCÜ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  FERİŞTAH ÖZÇELİK

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  MUSTAFA ULUTAN

ESTRAM ESKİŞEHİR HAFİF RAYLI SİSTEM İŞLETMESİ CEM TUZCUOĞLU
ETİ MADEN İŞLETMELERİ KIRKA BOR İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ HASAN ALİ UZUN

EYAP A.Ş. ARTEMA GRUBU  SERDAR BEYİN 
EYAP A.Ş. VİTRA SERAMİK GRUBU ERHAN MADAN 
FORD OTOSAN A.Ş. ENİS ORAK
JMS MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. FEVZİ YAHYA ARSOY
KOREL ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş. PINAR TÜRKMEN
ÖNAYSAN METAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. BÜLENT CANAZ

PAŞABAHÇE CAM SAN. TİC. A.Ş. ESKİŞEHİR FABRİKASI
EMEL GÜLEÇ
HÜSEYİN KAYA

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SAN.A.Ş.
IŞIN SAYER
FATİH TEMİZSOY

SAVRONİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. FATİH KARABACAK

TCDD
SERDAR AYDIN 

ERDAL YILMAZ 
TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. OSMAN AYSAN ÖZCAN
TOMRİS MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SERKAN TOMRİS

TÜLOMSAŞ
OĞUZHAN HOŞGÖR
SERTAN DOĞAN
AYHAN BATTAL

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. BOZÜYÜK 
TESİSLERİ UĞUR ERTOY

YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş./
ESKİŞEHİR ŞUBESİ ALPTEKİN KÖK

ALTINBİLEK MAKİNA  SERDAR ÖZCAN 
KONVEYÖR KORHAN EKMEKÇİ
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI  TANER SAĞDİLEK 

ŞUBe’Den HaBerler
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ÖğrENcİ ÜYELErE YÖNELİK TEKNİK 
GEZİLErİMİZ DEVAM EDİYOr 

Öğrenci üyelerimizin meslek hayatına hazırlanmalarına destek olmak 
amacıyla düzenlediğimiz teknik gezilerimiz devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina ve 
Endüstri Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim 

gören öğrencilerin katılımıyla, Eskişehir İnönü’de-
ki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kamyon Fabrikası’na, 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Eti Makina 
Sanayi ve Ticaret A.Ş,’ye, Bilecik-Bözüyük’teki Ecza-
cıbaşı Yapı Gereçleri  A.Ş.’ye, Vitra ve Artema fabrika-
larına, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim 
gören öğrenci komisyonu üyelerinin katılımıyla; Eski-
şehir İnönü’deki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kamyon 
Fabrikası’na teknik geziler düzenlendi. Öğrenci arka-

daşlarımız gezi başlangıçlarında aldıkları bilgilendir-
me seminerleri ve fabrika içerisindeki gözlemleri ile 
üretim, planlama, kalite kontrol, stoklama süreçleri ve 
iş hayatı hakkında bilgilendiler.

foRd oToSAn KAMYon fABRİKASı
İnÖnÜ/ESKİŞEHİR

02 Mart 2018

ETİ MAKİnA SAnAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESKİŞEHİR

  06 Mart 2018

 MERCEdES - BEnz KAMYon fABRİKASı
nİĞdE/AKSARAY
  20 nisan 2018

ECzACıBAŞı YApı GEREÇLERİ fABRİKASı 
VİTRA SERAMİK GRuBu

BozÜYÜK/BİLECİK   
08 Mart 2018

foRd oToSAn KAMYon fABRİKASı  
İnÖnÜ/ESKİŞEHİR                                   

17 nisan 2018

ŞUBe’Den HaBerler
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WIN EUrASIA FUArI’NA KATILDIK
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15-18 Mart 2018 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen fuara, 17 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Şubemizden 24, 

Bilecik İl Temsilciliğimizden 70 üyemiz ile katıldık.

Otomasyon, elektrik, elektronik, ener-
ji, hidrolik pnömatik, iç lojistik ve 
malzeme elleçleme, saç ve metal iş-

leme, yüzey işleme ve kaynak teknolojileri 
sektörlerini içeren fuara katılan üyelerimiz 
stantları gezerek, endüstrinin en yüksek ka-
lite ürün ve hizmetlerin yenilikleri hakkında 
bilgi edindiler.

ŞUBEMİZİN BİrİNcİ DANIŞMA 
KUrULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 1. Danışma Kurulu 
toplantısı Ergin Orbey Salonu’nda 26 Nisan 2018 tarihinde yapıldı.

Danışma Kurulu toplantısını yöneten Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı 
Atila Tomsuk açılış konuşması yaptı. Önü-

müzde çok önemli bir seçim olduğunu vurgulayan 
Tomsuk, “Demokrasi için mücadele edeceğiz. Doğru, 
demokrat iyi işler yapmak isteyenler üzerinde baskı 
var. Ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. 
 
 Şube ve genel merkez seçimlerinin yapıldı-
ğını hatırlatan MMO Eskişehir Şube Başkanı Ati-
la Tomsuk, “Yeni bir döneme başladık. 1. Danışma 
Kurulu bu dönem toplantısında önemli konular var. 
Bunların başında genç ve işsiz arkadaşlarımıza ulaşıp 
gerekli seminerleri yapacağız. Üniversitedeki öğrenci 
arkadaşlarımıza katkıda bulunmak için çalışacağız. 
Eskişehir olarak gündemimiz de yapılmak istenen 
termik santrali ihalesi 3. Kez 15 Ağustos ayına ertele-
diler. Termik santralin yapılmaması için hukuksal ve 
toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
 
 Daha sonra Şube Sekreteri Neşet Aykanat, 

yönetim kurulunun 3 aylık çalışmaları hakkında su-
num yaparak bilgi verdi. Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şubesi’nin (MMO) 1. Danışma Kurulu top-
lantısına; yönetim kurulu üyeleri, komisyon üyeleri, 
Temsilcilik (Afyon, Kütahya, Tavşanlı, Bilecik) yöne-
tim kurulu üyeleri katıldı. Daha sonra toplantıya katı-
lanlar öneri ve dileklerini dile getirdiler.

ŞUBe’Den HaBerler

BİLECİK İL TEMSİCİLİĞİ’ndEn KATıLAn ÜYELERİMİz

ESKİŞEHİR ŞuBESİ’ndEn KATıLAn ÜYELERİMİz



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 18

ESOGÜ “KArİYEr GÜNLErİ 2018 
BULUŞMASI”NA KATILDIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakülte-
si Dekanlığı tarafından düzenlenen Kariyer Günleri 2018, ESOGÜ Prof. Dr. 

Suat Mirza Konferans Salonu’nda 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üye-
leriyle, firma temsilcileri ve öğrencilerin yo-
ğun katılım gösterdikleri etkinliğin açılışın-

da konuşan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu, dördüncüsü-
nü düzenledikleri etkinliğe bu sene 34 firmanın katıl-
dığını, bu firmaların sunum yaparak, sponsor olarak 
ve standlar kurarak etkinliğe destek sağladıklarını 
belirtti. ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'yle 
endüstriyi buluşturmak amacıyla düzenlenen bu or-
ganizasyonun hem öğrenciler hem de firmalar için son 
derece destekleyici olduğunu belirten Karamancıoğ-

lu, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin bölümleri ve 
öğretim elemanları hakkında bilgiler vererek fakülte-
nin sanayi işbirlikle-
riyle ilgili gelişmeleri-
ni anlattı. Şubemizin 
stant açarak katıldığı 
etkinlikte Bilgisayar 
Destekli Tasarım ve 
Uygulama Merkezi-
miz, oda yayınlarımız, 
şube faaliyetlerimizin 
tanıtıldı. 

ZİYArETLEr... Şube Yönetim Kurulumuzun ziyaretleri 
Mart-Nisan aylarında da devam etti. 

Yönetim Kurulumuza yapılan ziya-
retlerin yanı sıra Yönetim Kuru-
lumuzda çeşitli kurum ve kuruluş 

yöneticilerini yerinde ziyaret ederek Şu-
bemizin önümüzdeki dönem gerçekleş-
tirmeyi planladığı faaliyetler, Şubemizin 
teknik ve eğitim hizmetleri hakkında bil-
giler verdi. Meslek odalarına gerçekleş-
tirilen ziyaretlerde meslek alanlarımız 
kapsamında üyelerimizi ve kamuoyunu 
bilgilendirmek üzere ortaklaşa gerçekleş-
tirilebilecek etkinlikler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

 
ESKİŞEHİR DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA 

PLATFORMU ZİYARETİ /27.03.2018 

Şubemize Yapılan Ziyaretler;

Şube Yönetim  Kurulumuzun Yaptığı  Ziyaretler;

 
CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU 
ÇAKIRÖZER  ZİYARETİ/18.04.2018  

YURTBAY SERAMİK FABRİKALARI GENEL 
MÜDÜRÜ GÖKSAL ÇINAR 

14.03.2018 

ŞUBe’Den HaBerler
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FORD OTOSAN A.Ş. FABRİKA MÜDÜRÜ AYSAN HOŞVER  

14.03.2018 

 ARÇELİK A.Ş. ÜRÜN DİREKTÖRÜ HALDUN 
DİNGEÇ /12.04.2018 

 MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR  ŞUBE YÖNETİM 
KURULU/25.04.2018 

 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU / 25.04.2018 

 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU  /30.04.2018 

 ŞUBEMİZ KADIN KOMİSYONU ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI 
İŞLETMESİ ZİYARETİ /27.04.2018 

 EYAP A.Ş. VİTRA GRUBU FABRİKA 
DİREKTÖRÜ TUNA TÜMER/17.04.2018 

 EYAP A.Ş. ARTEMA GRUBU FABRİKA DİREKTÖRÜ 
OKTAY PEHLEVAN / 17.04.2018 

ŞUBe’Den HaBerler

 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKA MÜDÜRÜ GÜRHAN 
ÇOBAN / 17.04.2018 

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKA MÜDÜRÜ 
GÜRHAN ÇOBAN / 17.04.2018
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iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi

AVM’LErDE İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Koordinasyonu 
(6331, madde 23): (2) Birden fazla işyerinin 
bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi 

bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim 
tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini 
etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli ted-
birleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarı-
lara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
 AVM yönetimlerinin ilk yükümlülüğü, iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili fiziki alanların sağlanmasıdır. 
Örneğin 5 ya da 6 çalışanı olan iki işyeri, AVM yöneti-
minden kendi işyerleri için görev yapacak olan işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli-
nin çalışmalarını yürütmesi için gerekli mekânı talep 
edebilir.  AVM yönetimleri, bu talepler doğrultusunda 
işyerlerinin çalışan sayıları eğer 50'nin üzerindeyse iş-
yeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği 
uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere iki oda 
temin etmek ve acil durumlarda çalışanların en yakın 
sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun 
araç bulundurmakla yükümlü olacaktır. Talepte bulu-
nulan personel sayısı toplamda 50'den az ise; sadece 
uygun bir yer sağlanması yeterli olacaktır.
 AVM’ler geniş kapalı alanları, x ray cihazları, 
asansörleri ve yürüyen merdivenleri gibi birçok risk 
unsuru  taşımaktadır. Yapılan bu işlerin yönetmeliği 
ve usulüne uygun yetkili ve akredite olmuş kişi, kurum 
veya kuruluşlarca yapılması kontrol edilmelidir.
 Örneğin 50 adet işyerine sahip ve 200 kul-
lanıcısı olan bir işyerinde yangın tatbikatının ortak 
olarak yapılması, acil toplanma noktasının ortak bir 
şekilde belirlenmiş olması, acil durumlar için işyerin-
de araç bulundurulması, hekim ve uzman için bir oda 
sağlanması gibi  yönetmeliklerdeki zorunlulukların 
yerine getirilmesi gereklidir.
 İşyerindeki tamir ve tadilatlar sırasında iş-
yerine giren kişilerin gerekli evraklara sahip olduğu, 
elektrik, çatıda çalışma, kapalı alanlarda çalışma gibi 
konularda iş  merkezi ve Avm yönetiminin sorumlulu-
ğu bulunmaktadır.
 Tüm işyerlerinin kendi işlerine özel iş merke-
zi ve AVM’yi dikkate alarak RİSK ANALİZİ yaptırmış 
olması, özel durumlardaki işyerlerinin buna ilişkin 
gerekli önlemleri almış olup olmadığının sorumluluğu 
da iş merkezi veya Avm yönetimindedir.
 AVM’de çalışan personelin eğitimli olması da, 
olası risk durumlarında ortaya çıkacak olan olumsuz 
durumlarda can ve mal kayıplarının önüne geçebile-
cektir.
 Acil durum iletişim bilgilerinin güncel ve 
görülebilir şekilde asılı olması, iş merkezi çalışanla-

rından yeterli sayıda kişinin temel olarak ilk yardım 
eğitimi alması ve yangın riskine karşı yangın eğitimi 
alınması hayati önem taşımaktadır. Örneğin, Ortak 
kullanım alanı olan tuvaletlerin hijyeni de AVM’ler 
için dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. 
İşyeri Hekimi gerekli kontrollerin yapılmasından so-
rumludur. 
 AVM’de İş Güvenliği, yetkilendirilmiş Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi yani OSGB olarak risklerin 
değerlendirilmesi özenli bir şekilde gerçekleştirilme-
lidir. OSGB ve İSG Sorumluları  hizmetlerini yaparken iş 
güvenliği açısından, sadece çalışanlara değil ziyaretçi-
lere yönelik oluşabilecek risklerin üzerinde de duru-
larak çalışma yapması gerekecektir. Gittikçe önem ka-
zanan ve yoğun olan AVM’lerde , yönetmeliğe uygun 
olarak bazı faktörlerin kontrolünü de sağlamalıdır. 
Çocuk bakım odaları, tuvaletler, yemek yerleri ve acil 
müdahale gerektirecek alanların denetimleri yapıla-
rak eksiklerin giderilmesi sağlanmalı ayrıca daha kon-
forlu hale getirilmeleri de amaçlanmaktadır.
 Ziyaretçi sayısı fazla olan AVM’de iş güvenliği, 
birçok risk ile karşı karşıya kalma durumu açısından 
dikkatle incelenmesi gereken hususları içermektedir. 
Acil durumlarda acil çıkışlarının levhalarla belirtilme-
si, uygun ve eğitimli personellerden oluşan ekiplerin 
ziyaretçilere yol gösterebilmesi gibi temelde birçok 
önemli unsur önem taşımaktadır. Bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gereken alışveriş merkezleri girişte 
başlamak üzere döner kapılar, x-ray cihazlar gibi do-
nanımsal ekipmanlar da risk olarak değerlendirilmeli-
dir. Yine başka bir örnek vermek gerekirse ,yağışlı ha-
valarda  veya temizlik sırasında ziyaretçilerin kaygan 
zemine karşı uyarılar içeren levhalar mutlaka yerleş-
tirilmelidir. Küçük gibi görünen ancak sağlık ve hayati 
açıdan birçok önemli noktaya dikkat etmek işletme 
için de önemlidir.
 Yürüyen merdivenlerin durduğu zaman kulla-
nılmasının önüne geçilerek yavaş bir şekilde üzerinde 
kalanların tahliye edilmesi gereklidir. Ayrıca durmuş 
haldeki yürüyen merdivenler anında kullanıma ka-
patılmalıdır. Yürüyen merdivenlerin üzerinde statik 
halde insanları taşıma amaçlı üretildikleri, dinamik 
haldeki yüklerin sistemde problemlere dolayısıyla ka-
zalara neden olacağı konusunda kullanıcılara bilgilen-
dirme yapılabilir.
 Ayrıca AVM girişlerinde X RAY cihazlarından 
belli yaşlardaki küçük çocukların ve bebeklerin geç-
mesinin küçük bedenlere zarar vereceği değerlendirip 
insanlar uyarılmalı ve AVM yönetimlerinin bu konuda 
tedbir alması gereklidir. Bazı ebeveynler bu konuda 
bilinçli olup çocuklarını X RAY den geçirmediği fakat 
birçok anne ve baba bu konuda bilgisiz olduklarından 
küçük bedenleri X RAY den geçirmektedirler. Anne 
ve babaların çocuklarının ileride ciddi rahatsızlıklara 
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neden olacakları konusunda uyarılmaları ve konuda 
AVM yönetimlerinin tedbirler almasının gerektiği ko-
nusunda uyarılması düşünülebilir. 

 Ceza 5 bin liranın üstünde
 BAKANLIK yükümlülüğe uymayanlar için 
para cezalarını da ağır şekilde belirlemiştir. Koor-
dinasyonu sağlamama, tedbir almaları için işvereni 
uyarmama durumunda AVM'lere 5 bin 390 TL'lik 
para cezası yazılacaktır. Bununla araç-gereç-mekân 
sağlamama konusunda getirilen idari para cezası da 
1.617 TL.dir.
 İş hanları da kapsamda
 YASA, alışveriş merkezleriyle birlikte aynı 
sorumluluğu iş hanları ve iş merkezleri için de öngör-
mektedir. Bu doğrultuda iş hanlarındaki ve iş merkez-
lerindeki işyerleri de aynı taleplerde bulunabilecektir. 
Yasa,   AVM ve iş hanlarını risk değerlendirmesi yap-
maları konusunda da sorumlu tutmakta ve koordi-
natör görevi yüklemektedir. Bu kapsamda yan yana 
bulunan iki işyerinin ortak risklerini her iki işyerinin 
de değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca AVM yö-
netimleri bünyelerindeki işyerlerinin hem risk değer-
lendirmesini gerçekleştirmelerini takip etmeli hem de 
ortak risklere yönelik değerlendirmenin ve alınacak 
önlemlerin takipçisi de olmalıdır.
 Alışveriş merkezleri ziyaretçilerine sağlıklı ve 
güvenli bir ortam sağlamak için aşağıda belirtilen hu-
suslara dikkat etmelidir:
 Risk Analizi: Birden çok işyerinin bir arada 
bulunması riskleri de etkilemektedir. Her bir işyeri 
kendi içinde yaptığı risk analizinde diğer işyerlerinin 
yaratacağı riskleri de göz önünde bulundurması ge-
rekmektedir.
 Acil Eylem Planı: İşyerlerinin kendi içinde acil 
durumlara hazırlıklı olunması için deneyimlemesi 
gereken deprem, yangın, sel, sabotaj vs. tatbikatları-
nın AVM genelinde de yapılması gerekmektedir. Avm 
genelinde de yılda en az bir kez yapılmalı ve katılımın 
önemi anlatılmalıdır.
 İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri: Düzenli 
olarak yapılmalı ve tespit edilen uygunsuzlukların 
giderilmesi gerekmektedir. Asansörler, yürüyen mer-
divenler, yangın dolapları, yangın söndürme cihaz-
ları, sprink ve dedektör sistemleri, havalandırma ve 
klima tesisatları, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, 
jeneratör, forkliftler, transpaletler, kazan daireleri, 
Avm bünyesinde bütün işyerlerine ait işlere yönelik 
özel ekipmanlar periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Ortam Ölçümleri: İş yerlerinde aydınlatma, gürültü, 
termal konfor asgari olarak yapılmalı ve iş yerlerinin 
durumuna göre gerekli ölçümler yapılmalıdır.
 Eğitimler: İşyerleri çalışanlara temel isg 
eğitimleri ve yapılan işlere özel ileri eğitimler verme-
lidir.
 Acil Çıkış İşaretleri ve Toplanma Alanı: AVM 
yönetimleri acil çıkış işaretlerini sayıca arttırmalı ve 
görünürlüğünü sağlamalıdır. Elektrik kesintisinde 

acil aydınlatmaların devreye girmesi sağlanmalıdır. 
Çalışanlar ve ziyaretçiler tarafından “Toplanma Ala-
nı’’ nın öneminin anlaşılması sağlanmalıdır.
 Deprem: Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. 
İşyerlerinin vitrinleri düşünüldüğünde deprem anın-
da bütün camların patlaması çalışanlar ve ziyaretçiler 
açısından zor anlar yaşatabilecektir. Deprem anında 
Çömel-Kapan-Tut tekniğini her yerde vurgulamalı. 
Çalışan ve müşterilerin depremde asansör ve yürüyen 
merdiven kullanılmaması gerektiği hakkında bilgilen-
dirilmeli ve etiketleme yapılmalıdır.
 Ergonomi: Avm çalışanları mesailerinin büyük 
bir kısmını ayakta geçirmektedirler. Yük taşıma ve 
çeşit vücut duruşlarında uzun süreli ayakta durma-
larda çeşitli sağlık sorunlarıyla baş başa kalmaları 
kaçınılmaz olacaktır.
 Elle Kaldırma ve Taşıma: Özellikle depo 
çalışanları mal kabul bölümüne gelen ürünleri (koli 
vb) herhangi bir sağlık sorununa ve kazaya sebebiyet 
vermeden taşıyabilmeleri için elle kaldırma ve taşıma 
eğitimi almalıdır.
 Talimatlar: İşverenler her iş yeri için 
çalışma ortamında ve ziyaretçilerin kullandığı alan-
larda çalışanları ve ziyaretçileri bilgilendirmeli, 
yönlendirmelidir.
 Sağlık Raporu: İşe başlamadan çalışanlardan 
detaylı sağlık raporu alınmalı ve iş yeri hekimleri tara-
fından işe giriş muayeneleri yapılıp, yapılacak işe uy-
gun olup olmadığı belirtilmelidir.
 Hijyen: Her gün binlerce kişinin ziyaret 
ettiği bu işyerlerinde en önemli faktörlerden biri de 
‘’hijyen’’ dir. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların önüne 
geçilebilmesi için her bireyin dikkat ettiği kadar toplu 
koruma önlemlerinin de önemi büyüktür.
 Kayma takılma ve düşme: Avm genelinde ay-
dınlatmanın ve görsel etkileyicilerin fazlalığı zemine 
dikkat edilmesini zorlaştırıyor. Islak ve kaygan zemin-
ler bu tür durumlarda kaza riskini arttırmaktadır.
 Döner kapılar: AVM’lerin kapısında bulunan 
otomatik açılır kapılarda şeffaf olduğunu gösterir iba-
relerin bulunmaması ve misafirlerin fark etmemele-
ri sonucu, kaza ve yaralanma olasılıkları mevcuttur. 
Döner kapılarda uzuv sıkışmasını önlemek amaçlı 
açıklıkların kapatılması da önem arz eden konular-
dandır.
 X-Ray cihazları: AVM girişlerinde bulunan 
X-Ray cihazlarının kalibrasyonu ve radyasyon sevi-
yelerinin düzenli periyotlarda kontrol edilmesi gerek-
mektedir. Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki uzun 
sürelerde ortaya çıkan etkileri bu bölgelerde düzenli 
olarak dinlendirilmeden uzun sürelerde hizmet veren 
güvenlik görevlilerinin sağlığını ciddi şekilde etkile-
mektedir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu

iŞ SaĞlıĞı Ve GüVenliĞi



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 22

teknik

POMPALArDA ENErJİ VErİMLİLİğİ VE 
FrEKANS KONVErTÖrLÜ POMPA ÇÖZÜMLErİ
ÖZET

Günümüzde enerjinin önemi gün geçtikçe art-
maktadır. Sürdürülebilir bir yaşam için enerji 
ve kaynaklarının kullanımı konusunda her ge-

çen gün önlemler alınmakta ve iyileştirmeler yapıl-
maktadır. Enerji kaynaklarının en önemlisini oluştu-
ran petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların hızla 
tükenmekte oluşu ve bu kaynakların yol açtığı çevre-
sel sorunlar tasarrufu ve enerji verimliliğini günde-
me getirmiştir. Akışkanların transferinde kullanılan 
pompaların tükettiği toplam enerji birçok insanın 
fark etmediği kadar fazladır. Pompaların dünya elekt-
rik tüketimi içindeki payı %20 gibi devasa bir orana 
denktir. Eğer yüksek verimli pompalar kullanılır ise 
dünyadaki toplam elektrik tüketimi %4 azaltılabilir, 
bu miktar 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eş 
değerdir. Pompalar hayatımızda yaygın olarak birçok 
uygulamada kullanılmaktadır. Binalarda, endüstri-
yel uygulamalarda, tarımda, su temininde, örneklerle 
açıklamak gerekirse; evlerde basınçlı su transferinde, 
ısıtma soğutma uygulamalarında, barajlardan şehirle-
re su transferinde, atık suyun arıtma tesislerine trans-
ferinde ve bunlar gibi diğer uygulamalarda kullanılan 
ekipmanlardır. Birçok fabrikada pompaların tükettiği 
enerji, toplam elektrik tüketimlerinin %20 ila %50’si 
arasındadır. Pompa seçimlerinin doğru yapılması, ba-
sınç kayıplarının doğru hesaplanması, sistem tasarım-
larının doğru yapılması, otomasyon ve yeni teknolo-
jilerin kullanılması ile pompaların tükettiği enerjinin 
ortalama %30’unu tasarruf edebiliriz. Bu sebeple 
pompa sistemlerinin enerji verimliliği önemle ele 
alınan bir konu olmuştur. Bu incelemede elektrik 
enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı pompa sistem-
lerinde enerji verimliliğini arttırıcı bilgiler paylaşıl-
maya çalışılmaktadır. 

 Anahtar Sözcükler: Pompa, enerji verimli-
liği, ömür devri maliyeti, frekans konvertörü, sabit 
basınç, sabit sıcaklık, oransal basınç

 Pompa sistemlerinin çalışmasında pom-
paların yüksek kaliteli malzemelere sahip olmaları, 
yüksek verimli motorlara sahip olmaları sistemin 
verimli çalışması için tek başına yeterli değildir. En 
yüksek verimliliğin elde edilmesi ancak iyi bir sistem 
dizaynına, iyi bir pompa dizaynına ve bu iki dizaynın 
arasındaki ilişkiyi belirleyen çalışma şartlarına bağlı-
dır. Belli bir uygulama için pompa seçerken pompa-
nın yüksek verimlilik alanında çalışma noktası olan 
pompayı seçmek önemlidir. Aksi takdirde pompanın 
güç tüketimi gereğinden fazla olacaktır. Ancak sistem 

ihtiyaçlarının değişkenlik gösterdiği durumlarda opti-
mum çalışma noktasına uyan pompayı seçmek müm-
kün olmayabilir. Bu yüzden değişen ihtiyaçlara göre 
pompa performansını ayarlamak gerekebilir. Pompa 
performansını değiştirmek için en çok aşağıdaki yön-
temler kullanılmaktadır.
•Kısma kontrolü
•Bypass kontrolü
•Çark çapını değiştirmek
•Hız kontrolü
 Pompa performansını ayarlamak için hangi 
metodun kullanılacağı ilk yatırım masrafları ile pom-
panın işletme masraflarının birlikte değerlendirilme-
sine bağlıdır. Satın alma fiyatı, uzun süre kullanımlı 
pompalar için yaşam döngüsü maliyetinin küçük bir 
parçasıdır.

 1. ÖMÜR DEVRİ MALİYETİ
 Herhangi bir cihazın ömür devri maliyeti, 
o cihazı satın alma, monte etme, çalıştırma, bakımı-
nı yapma ve hurdaya çıkarma için gereken toplam 
“ömür” maliyetidir. Ömür devri maliyetini belirleme, 
eşitliğin tüm parçalarının tanımlanması ve miktarının 
belirlenmesi metodolojisini takip etmeyi içermekte-
dir. Muhtemel dizayn ya da diğer alternatifler arasında 
karşılaştırma yapmak için kullanıldığında, ömür devir 
maliyeti süreci mevcut bilgiler dahilinde en etkin ma-
liyetli çözümü gösterecektir.

 Şekil 1. Bir pompanın ömür devri maliyetini oluştu-
ran bileşenler

 1.1. Ömür Devri Maliyeti Unsurları
LCC = C ic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd
LCC =   ömür devri maliyeti
Cic =   ilk yatırım maliyetleri, satın alma fiyatı

GİRİŞ
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Cin =   montaj ve devreye alma maliyeti
Ce =   enerji maliyeti
Co =   işletme maliyeti (işgücü maliyeti)
Cm =   bakım ve onarım maliyetleri
Cs =   arıza maliyeti (üretim kaybı)
Cenv =   çevre maliyetleri
Cd =   devreden çıkarma/hurdaya ayırma maliyet-
leri
 1.1.1 İlk Yatırım Maliyetleri, Satın Alma Fiyatı
 Bir pompa sisteminin ilk yatırım maliyetleri, o 
sistemi çalıştırmak için gerekli pompalar, frekans kon-
vertörleri, kontrol panoları ve sensörler gibi tüm ekip-
man ve aksesuarları kapsar. 
 1.1.2. Bakım ve Onarım Maliyetleri
Bakım ve onarım masrafları isminden de anlaşılabi-
leceği gibi, bir pompa sisteminin bakım ve onarımıyla 
ilgili tüm masrafları kapsar, örneğin işçilik masrafları, 
yedek parçalar, nakil ve temizleme. Bir pompada op-
timum çalışma ömrü elde etmenin ve bozulmaları en-
gellemenin en iyi yolu, önleyici bakımlar yaptırmaktır. 
Dijitalleşen dünya ile birlikte yakın gelecekte “Nesne-
lerin İnterneti” vasıtasıyla kestirimci bakımlar müm-
kün olacaktır.
 1.1.3. Enerji Maliyeti
 Çoğu durumda, pompa sistemlerinin ömür 
devri maliyetleri içerisinde en yüksek masraf, pompa-
ların senede 200 saatten daha fazla çalıştığını da göz 
önüne alırsak, enerji maliyetleri olmaktadır. Aşağıda 
bir pompa sisteminin enerji tüketimini etkileyen fak-
törlerden bazılarının yer aldığı bir liste bulunmaktadır:
 Yük profili
 Pompa verimi (çalışma noktasının hesabı)
 Motor verimi (yüksek verimli motorların 
kısmi yükteki motor verimi ile normal verimli motor-
larınki arasında oldukça büyük farklar olabilmektedir)
 Pompa ebadı (toleranslar ve yuvarlamalar 
genellikle gereğinden büyük pompaların seçilmesine 
yol açar)
 Boru ve vanalar gibi diğer sistem bileşenleri
 Hız kontrollü çözümlerin kullanımı. En-
düstride hız kontrollü pompaların kullanımı ile enerji 
tüketimini %50’ye varan oranlarda düşürmek müm-
kün olabilmektedir.

Şekil 2. Yük profili örneği

 2.POMPA SİSTEMLERİNDE FREKANS 
 KONVERTÖRÜ KULLANIMI
 Akış tahrik sistemlerinde çoğu zaman de-
ğişken ihtiyaçlar bulunmaktadır. Pompalar gibi akış 
üreten cihazlar genellikle hız ayarı olmadan kullanıl-
maktadır. Bunun yerine ihtiyaç olan miktarın sağlan-
masında regülatörler, vanalar, supaplar görev almak-
tadır. Motor her zaman tam hızda çalışır bu da ihtiyaç 
olmadığı anlarda gereksiz çalışma ve israf edilen bir 
enerji anlamına gelir. Bir yandan sürekli bir akış ilet-
mek isteyen sistem varken diğer yandan akışı kısıtlayan 
elemanlarda sürtünme ile ısıya dönüşen bir güç vardır 
ve sistem veriminin düşmesine neden olur. Bu durumu 
araba kullanırken sonuna kadar gaz pedalına basıp, 
yavaşlamak ya da hızı kontrol etmek için fren pedalını 
kullanmaya benzetebiliriz. Enerjiyi boşa atmakla bir-
likte mevcut donanım da gereksiz yere yıpranmış olur. 
Su boru hattı sistemlerinde kullanılan elektrik motor-
larının çoğu sincap kafesli asenkron motorlardır. Bu 
modellerde motor devrini kontrol altına almanın yolu 
giriş akım (alternatif akım) frekansını değiştirmek ile 
mümkündür. Frekans Konvertörü; İnvertör, Değiş-
ken Hız Sürücüler (DHS - VFD), Değişken Frekanslı 
Sürücüler (VFD) veya Frekans Dönüştürücüsü gibi 
birçok isimle bilinmektedir. Tüm bunlar aynı şeyi ta-
nımlamaktadır ve elektrik motorlarında kademesiz hız 
ayarını sağlayan elektronik bir cihazdır. Günümüzdeki 
VFD sistemleri, sistem içerisindeki diğer elemanların 
kontrolü ve korunması gibi farklı fonksiyonları da ye-
rine getirirler. Frekans çevirici aracılığıyla hız kontro-
lü, debi ihtiyacının değişkenlik gösterdiği durumlarda 
pompa performansını ayarlamak için hiç şüphesiz en 
etkili yöntemdir. Özellikle son yıllarda frekans kon-
vertör ekipmanlarının fiyatlarının düşmesi ve gelen 
yönetmeliklerle birlikte frekans konvertörlerinin kul-
lanımı artmıştır.
 2.1 Benzeşim Kanunları
 Pompa hızının değişimiyle performansın nasıl 
değiştiğini, diğer bileşenlerin bu değişimden nasıl etki-
lendiğini benzeşim kanunları ortaya koymaktadır. 

  

 Aşağıdaki formülde 
pompa debisinin (Q) pompa 
hızıyla (n) orantılı olduğunu 
gösterir. Basma yüksekli-
ği (H), hızın (n) karesiyle 
orantılıyken, güç (P) de hı-
zın küpüyle orantılıdır. Pra-
tikte hızdaki bir azalma, ve-
rimde hafif bir düşmeye yol 
açar. Hız ayarının mümkün 
olduğu pompalarda gücün 
hızın küpü ile orantılı ola-
rak değiştiğini göz önüne 
alırsak elektrik tüketiminde 
büyük tasarruf sağlanması 
mümkündür. 

Şekil 3. 
Benzeşim 
kanunları
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 ÖRNEK: 
20 yaşındaki pompa istasyonu yenilenmeye ihtiyaç duy-
makta ve aynı zamanda işletme maliyetini düşürmek 
istemektedir.
 > Toplam Isıtılan Alan: 80.000 m2          
 > Toplam Isı İhtiyacı: 6.000 kW
 > Mevcut Pompa Debisi: 129 m3/h
 > Mevcut Basma Yüksekliği: 18 mSS
Mevcut pompa (20 yaşında):
 > 1  Asil + 1 Yedek - Sabit Hızlı Pompa, Eş 
Yaşlandırma Mevcut
Ömür Devri Maliyeti, 2 yeni alternatife göre hesaplana-
caktır.
 > Sistem 11 Asil + 1 Yedek Sabit Hızlı pompa
 > Sistem 22 Asil + 1 Yedek Frekans Kontrollü 
pompa

 Tablo 1. Ömür devri maliyet analizi
 3. FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPA ÇÖZÜMLERİ
 3.1 Sabit Basınç Kontrolü
 Pompa, bir tanktan aldığı suyu binadaki çe-
şitli musluklara taşıyacaktır. Musluktan akacak 
su talebi değişkendir, dolayısıyla sistem karak-
teristiği de gereken debiye göre değişmektedir. 
Konfor ve enerji tasarrufu açısından sabit basınçlı 
besleme önerilmektedir. Şekil 4’te görülebileceği 
üzere çözüm, PI kontrolüne sahip bir hız kontrol-
lü pompadır. PI-kontrolörü, gerekli basınç olan 
Pset’i, PT basınç sensörü ile ölçülen gerçek besle-
me basıncı P1 ile karşılaştırır. Eğer gerçek basınç 
ayar noktasındaki basınçtan yüksekse, PI kontro-
lörü P1 = Pset olana dek hızı ve dolayısıyla pompa 
performansını düşürür. Şekil 4’te, debi Qmax’tan 
Q1’e düşürüldüğünde ne olduğu gösterilmekte-
dir. Kontrolör, gerekli çıkış basıncının P1 = Pset 
olmasının sağlanması için pompa hızının nn’den 
nx’e düşürüldüğünü kontrol eder. Pompa tesisatı, 
besleme basıncının 0 - Qmax debi aralığı arasında 
sabit olmasını sağlar. Besleme basıncı, tanktaki 
h seviyesinden bağımsızdır. Eğer h değişirse, PI 
kontrolörü pompa hızını P1’in her zaman için ayar 
noktasına eşit olmasını sağlayacak şekilde değişti-
rir.

 

Şekil 4. Hız kontrollü pompayla sisteme 
sabit basıncın sağlandığı su temini sistemi
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 3.2 Sabit Sıcaklık Kontrolü
 Şekil 5’te, yüksek kaliteli üretim için su so-
ğutmalı olması gereken enjeksiyonlu kalıplama ma-
kinesine sahip bir sistem gösterilmektedir. Makina, 
soğutma ünitesinden gelen 15 oC’deki su ile soğutul-
maktadır. Kalıplama makinesinin düzgün çalışmasını 
ve yeterince soğutulmasını sağlamak için, dönüş bo-
rusu sıcaklığı tr = 20 oC değerinde sabit tutulmalıdır. 
Çözüm, PI kontrolöre sahip bir hız kontrollü pompa-
dır. PI kontrolörü gereken tset sıcaklığını, TT sıcaklık 
iletkeni ile ölçülen dönüş borusundaki tr gerçek sıcak-
lık değeriyle karşılaştırır. Bu sistemin sabit bir sistem 
karakteristiği vardır ve dolayısıyla pompanın çalışma 
noktası eğri üzerinde Qmin ve Qmax arasında yer alır. 
Makinadaki ısı kaybı arttıkça, dönüş borusu sıcaklı-
ğının 20 oC’de sabit tutulmasını sağlamak için gerekli 
soğutma suyu debisi de artar.

 

Şekil 5. Enjeksiyonlu kalıp makinası ve geri dönüş 
borusunda sabit sıcaklık sağlayan bir sıcaklık kont-
rollü sirkülasyon pompasından oluşan sistem

 3.3 Oransal Basınç Kontrolü
 Isıtma ve havalandırma sistemleri gibi kapa-
lı sistemlerde, pompa sadece boru, vana, eşanjör gibi 
ekipmanlardan kaynaklanan sürtünme kayıplarını 
yenmek durumundadır. Örnek verilen sistemde 15 
m3/h tam kapasiteli akıştaki toplam sürtünme kayıp-
ları 18 m’dir. Sistemdeki kontrol vanaları her zaman 
için belli bir işletme basıncına ihtiyaç duyar, bundan 
dolayı pompa sistem eğrisine göre çalışamaz. Bu yüz-
den bazı hız kontrollü pompalar oransal basınç kont-
rolü fonksiyonuna sahiptir, böylece pompa şekilde 
gösterilen turuncu eğriye göre çalışacaktır. 
 
 Şekil 6’da görülebileceği gibi, asgari perfor-
mans tam hızın %57’si civarındadır. Sirkülasyon sis-
temlerinde bazı durumlarda, örneğin ısıtma sistemle-

rinde gece çalışması söz konusuysa minimum eğride 
(tam hızın %25’i) çalıştırma uygun olabilmektedir.

 

Şekil 6. oransal basınç kontrolü

 SONUÇ
 Gittikçe kısıtlı hale gelen enerji kaynakları-
mızı en verimli şekilde kullanmamız gerekmektedir. 
Bu durum ülke ekonomisine ve çevre korunmasına 
katkıda bulunacaktır. Pompalarda enerji verimliliği 
konusu oldukça önemlidir ve bu konuda sanayi kuru-
luşlarının ve her bireyin bilinçlendirilmesi gerekmek-
tedir. Çalışmada bahsi geçen konular ışığında daha 
verimli ve sürdürülebilir bir dünya yaratabiliriz.
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 GİRİŞ
 1986 yılında Amerika Teksas Üniversitesinde 
yapılan ilk çalışmalar ve alınan bir patentle hayatımı-
za giren katmanlı üretim teknolojileri, giderek günlük 
hayatımıza girmeye başlamıştır. Üretim teknolojisi 
olarak talaşlı üretim, saç şeklilendirme, plastik şekil-
lendirme, döküm, dövme gibi geleneksel üretim yön-
temlerinden tamamen farklı olan KATMANLI Üre-
tim teknolojileri malzemelerin üst üste farklı teknikler 
kullanılarak yığılarak üretilmesini sağlamaktadır. 
Katmanlı üretimin anlaşılması ve örnek olması adı-
na bir soğanın içiçe geçmiş katmanlı yapısının soğanı 
oluşturduğu gibi örnek verilebilir. Bu yazı dizisinde 
katmanlı üretim teknolojilerinin havacılık sektörün-
deki gelişimi, uygulamaları, teknolojik ve ekonomik 
boyutları ele alınacaktır. Yazı dizisinin ilk makalesi 
olan bu yazıda ise daha çok teknolojik ve ekonomik bo-
yut detaylıca ele alınacaktır. Diğer yazı dizilerinde ise 
katmanlı üretim teknolojilerindeki gelişen malzeme 
ve tasarım teknolojileri ve bunların havacılık uygula-
malarına yer verilecektir.

 Katmanlı Üretimin Havacılık 
 Sektörü Açısından Önemi

 Katmanlı üretim teknolojileri, hassas parça 
geometrik toleransları, kompleks tasarımların gerçek-
lenebilmesi ve farklı malzeme teknolojilerinin uygu-
lanabilmesi gibi sunduğu avantajlar bir çok sektörde 
tercih edilme sebebi olmaktadır. Özellikle tasarım 
süreçlerinin sağladığı avantajlar ile hafifletilmiş son 
derece karmaşık yapıların üretilebilmesine olanak 
tanıması havacılık sektöründe bir devrim niteliğinde 
üretim süreçlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Komp-
leks geometri ince duvarlı uçak motor parçaları ve ya-
pıları, malzemelerin işlenmesindeki zorluk, havacılık 
sektörünü katmanlı üretim kullanımını benimsemeye 
zorlayan diğer başlıca faktörlerdir. 
 Havacılık endüstrisi Katmanlı Üretim tekno-
lojilerini uzun yıllardır, prototip üretiminde, test ve 
üretim süreçlerinde son kullanıcı olarak parça üreti-
minde yer alan önemli bir uygulayıcı sektördür. Lazer 
metal yığma, Lazer Ergitme, Doğrudan Metal Lazer 
Sinterleme gibi ana katmanlı üretim teknolojileri ha-
vacılık parçalarının üretiminde kullanımı giderek yay-
gınlaşmaktadır. 

 Son yıllarda yapılan anketlere göre, küresel  
Katmanlı Üretimi alanında sadece havacılık uygula-
maları % 12.3 olarak gerçekleşmiştir. Anket ayrıca, 
önümüzdeki 20 yıl içinde Katmanlı Üretim sektörü-
nün 1,5 milyar dolarlık sektörden 100 milyar $ 'a çık-
masının beklendiğini ve bu büyümenin çoğunun yal-
nızca havacılık sektöründen kaynaklandığını tahmin 
ediyor. [1]

 Havacılık endüstrisi yüksek mukavemetli,  
daha hafif ve daha uzun ömürlü  bileşenler kullan-
maktadır. Bugün, Katmanlı Üretimi teknolojisi, bu 
zorlukların üstesinden gelmek için yeni teknolojileri 
yaratmaktadır. Ayrıca havacılık endüstrisi, konsept 
tasarımından son kullanım parçalarına ve onarımla-
rına kadar katmanlı üretim süreçlerini de içermekte-
dir. Uygulama alanları, plastik ve metal kullanılarak 
tasarım aşamasında komponentlerin hızlı bir şekilde 
taranması, ardından seri üretim için kalıp yapımı ve 
karmaşık şekil metal parçalarının doğrudan imalatı, 
hasarlı parçaların (türbin diskleri gibi) hurdaya çıkar-
tılması veya değiştirilmesi yerine parçaların onarılma-
sıdır.

 Lazer Metal Yığma (LMY) Teknolojisi, ae-
ro-uzay bileşenlerini onarmak için  tercih edilen bir 
teknolojidir. Onarım için LMY durumunda, metal 
tozu parçanın hasarlı kısmına doğrudan püskürtülerek 
üzerine uygulanan bilgisayar kontrollü bir lazer gücü-
nün tozları ergitmesi sağlanır. Üç boyutlu uzayda bir 
CAM mantığı ile hareket eden lazer püskürtme ünitesi 
ve lazer güç kaynağı parçanın onarımını imkan sağla-
maktadır. Bu teknolojiyle son yıllarda talaşlı üretimde 
kullanılan hassas CNC tezgahlarına entegre edilerek 
tezgahların hem lazer yığma ile parça üretimini hem 
de talaşlı üretim ile hassas işlenebilmesine olanak sağ-
lamıştır. Günümüzde, talaşlı üretim, dövme, döküm 
gibi geleneksel yöntemler havacılık parçalarının üreti-
minde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Konvansiyonel imalat işlemlerinde çok pa-
halı bir malzemenin aşırı bir israfı söz konusudur ve 
orijinal malzemenin sadece %5'inden daha azı gerçek 
parçayı oluşturmakta, kalan kısım ise talaş olarak atıl-
maktadır. Katmanlı Üretimi durumunda, malzemenin 
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maksimum kullanımı söz konusudur ve ayrıca net şekle 
yakın kısımlar üretir. Bu açıdan bakıldığında katmanlı 
üretim teknolojileri daha az malzeme kullanımı, daha 
az enerji kullanımını sağlaması açısında daha sürdürü-
lebilir bir üretim teknolojisi olarak ta görülebilir. 

 Katmanlı Üretimin Havacılık Sektörü Uygulama-
larından Örnekler

 GE Havacılık firması on yılı aşkın bir süredir 
katmanlı üretim teknolojileri üzerinde yoğun çalışan 
firmalar arasındadır. 2016 yılında bu alanda yapmış 
olduğu dünyaca tanınan iki büyük metal katmanlı üre-
tim teknolojileri geliştiren Concept Lazer ve ARCAM 
firmalarını satın alması ile oluşturduğu yeni GE Kat-
manlı Üretim şirketi son iki yıldır sektörde aktif olarak 
faaliyet göstermektedir. Şekil 1'de gösterilen parça GE 
tarafında  lazer ergitme SLM işlemi ile kobalt kromdan 
Leap Motor Yakıt Nozulunu başarıyla üretmiştir.

 Şekil 1. Lazer Ergitme Metodu (SLM) metodu ile üre-
tilmiş Leap Motor Yakıt nozulu

 Leap motor yakıt nozulu, motor yer testlerini 
geçerek sivil hava araçlarında kullanım için onaylan-
mıştır. Bu katmanlı üretim parçası, tek parça olarak 
önceden 20 bileşenden oluşan bir komponentin yerini 
düşük maliyet, ağırlık, ve geliştirilmiş performans ile 
yeniden tasarlanıp üretilmiştir. Her bir LEAP moto-
runda Şekil 2'de gösterildiği gibi 19 yakıt nozulu vardır. 
2018 yılına gelindiğinde, üretim hacminin 25.000'den 
40.000'e çıkarılması ve 2020'nin 100.000'den fazla 
parçanın üretilmesi beklenmektedir [2, 3].,

Şekil 2.nozzle montaj edilmiş LEAp motor (GE Hava-
cılık İzniyle)

 Bir diğer uygulama çalışmasında da SAFRAN 
Grubu, hem Turbomeca hem de Snecma'nın prototip 
ve motor geliştirmesi için bir dizi motor bileşenlerinin 
üretiminde katmanlı üretim teknolojilerini kullanmış-
tır. 

 Helikopter motorlarını ve Snecma uçak mo-
torlarını üreten Turbomeca, bu teknolojiyi tasarım 
aşamasında yaygın olarak kullanmaktadır. Şekil 3'te 
gösterildiği gibi Snecma, iş jet motorunun klavuz va-
nasında  ve Vinci roket motorların manifoltlarında, 
hidrojen turbo pompası üretiminde bu teknolojinin 
ürünleri görülmektedir.. 

 Snecma, tasarım değişikliklerinin hızlı bir şe-
kilde uygulanması ve bileşenlerin onarımı için de kat-
manlı üretim teknolojilerini başarıyla kullanmaktadır. 
Bu süreçle, karmaşık bileşenlerin entegre tek bileşen 
olarak geliştirilmesi için kapsamlı araştırmalar yapıl-
mıştır. Örnekler, kılavuz kanat düzenekleri, entegre 
yakıt manifoldu ve yanma odası gibi [4].

Şekil 3. Yüksek Sıcaklık Alaşımından Üretilen Jet Mo-
toru Stator Vanası
 
 NASA Mühendisleri yeni jenerasyon Uzay 
aracı J-2X motoru roket enjektör parçaları için yaptık-
ları katmanlı üretim çalışması Şekil 4. gösterilmiştir. 
Seçici Lazer Ergitme (SLM) prosesi ile katmanlı üre-
tim ile üretilen bu parçada Nikel-Krom alaşımlı tozlar 
kullanılmıştır. Geleneksek metotlarla toplam 115 par-
çadan oluşan bu parça katmanlı üretim teknoloji ile 
yalnızca iki parça şeklinde üç boyutlu şekilde başarı ile 
üretilebilmiştir. 
 
 Katmanlı Üretim aylar süren enjektör parçası 
üretim sürecini haftalar süren kısa bir sürece düşüre-
rek gereken üretim süresini önemli ölçüde azaltmıştır. 
Bu şekilde parça aracın genel güvenliğini sağlayan ya-
pısal olarak daha güçlü ve daha güvenilir olan eklemsiz 
ve tek parça üretilebilmiştir. Bu çalışma NASA için za-
man ve maliyet tasarrufu konusunda önemli bir geliş-
me olmuştur. Parça gerekli yapısal ve sıcak testlere tabi 
tutularak ve J-2X motorunda kullanılacak.[5]

HaVaCılık
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Şekil 4. Seçici Laser Ergitme metodu ile üretilen roket en-
jektör test parçası (NASA/MSFC/Andy Hardin izniyle) [5]

 Lider ticari uçakların üreticilerinde olan 
AIRBUS firması da uçak parçalarının üretimde metal 
tozlarının lazer ergitme metodu kullanımına giderek 
önem vermektedir. “Kabin Menteşe Bağlantısı”  (Şekil 
5) AIRBUS A350 XWB modelinde kullanılan ve kat-
manlı üretim teknolojisi ile üretilen parçalar arasında-
dır.  
 
 Bu çalışmanın bu teknolojideki en büyük özel-
liklerinden biri de tasarımın yapay zeka kullanılarak 
optimum tasarım şartlarına göre tasarlanmış olması-
dır. Bu yazı dizisinin ilerleyen bölümlerinde katmanlı 
üretim için tasarım şartları ayrıca ele alınacaktır. SLM 
Metodu ile katmanlı üretilen bu parça daha önce Alü-
minyumdan frezeleme ile yapılırken (parçanın %95’i 
talaş olmaktadır) %30 daha hafifletilerek titanyum 
tozlarından üretilmiştir. 

 Daha önce tasarım ve üretim süreçleri 6 ay sü-
ren bu parçanın geliştirilmesi, optimum tasarım şartla-
rında ve katmanlı üretim süreçleri ile bir aya düşmüş-
tür. 
 

Şekil 5. Şeçici lazer Ergitme Metodu ile Titanyum’dan 
üretilmiş AıRBuS A350XWB Kabin Menteşe Bağlantısı

 Katmanlı üretim süreçlerinin giderek yaygın-
laşması ve özellikle havacılık ve medikal sektör gibi 

endüstrilerde kullanımının artması bu teknolojilere 
yapılan yatırımlarıda artırmaktadır. 

 Bu kapsamda metal tozlarının üretim tekno-
lojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, büyük hacimli 
parçaların yapılabilmesi için yeni cihaz ve sistemlerin 
geliştirilmesi, daha farklı uygulama alanlarının geliş-
tirilmesi için yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ko-
nusunda ciddi araştırmalar ve yatırımlar tüm dünya 
ölçeğinde hızla ilerlemektedir. 

 Bu teknolojinin ülkemiz yerli sanayii içinde 
gelişmesi oldukça önemlidir. Endüstri 4.0 içerisinde 
ana faaliyetler arasında yer alan digital üretim, digital 
tasarım içerisinde kendine yer bulan katmanlı üretim 
teknolojileri TÜBİTAK ve SANAYİİ BAKANLIĞI 
tarafında da stratejik teknolojiler içersinde yer almak-
tadır.

 Yeni bir üretim teknolojisi olması nedeniyle 
çok farklı tasarım anlayışı gerektiren katmanlı üretim 
teknolojilerinde en önemli konulardan biride “Kat-
manlı Üretim İçin Tasarım” kavramının anlaşılması-
dır. Bu yazı dizisinin ilerleyen bölümlerinde bu konuya 
detaylıca yer verilecektir.
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ANADOLU ÜNİVErSİTESİ AÇIK ÖğrETİM 
FAKÜLTESİ DEKANLIğI’NA AÇIK MEKTUP

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği sınavda yer alan cin-
siyetçi soru nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu 17 Nisan 2018 tarihinde Anadolu 

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı’na yönelik açık mektup yayınladı.

Dün ve bugün, basında ve sosyal medyada, Ana-
dolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 
14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği sı-

navda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı ve cin-
siyetçi bir soruya yer verildiğine dair bazı paylaşımla-
ra rastlanmıştır.

 Bu paylaşımlardan, söz konusu sınavda "Han-
gisi kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da 
evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında 
yer almaz?" sorusu sorulduğu; cevap şıkları olarak  
"Hemşirelik, hasta bakıcılık, ev temizliği, mühendis-
lik, öğretmenlik" seçeneklerine yer verildiği anlaşıl-
maktadır. Öncelikle Anadolu Üniversitesi’nin konuyla 
ilgili bir açıklama yaparak bu sorunun sınavda sorulup 
sorulmadığına açıklık getirme yükümlülüğü olduğunu 
hatırlatırız. Böyle bir soru sorulmuşsa da bu durumda 
sorunun iptal edilmesi ve tüm kadınlardan özür dilen-
mesi gerekmektedir.

 Neredeyse her gün bir kadının, erkekler tara-
fından öldürüldüğü, şiddet gördüğü, tacize tecavüze 
uğradığı bir ülkede kadınların emeğine ve bedenine 
el koyulmasının temelinde yatan cinsiyet eşitsizliği 
ile mücadele etmesi gereken bir eğitim kurumunun, 
bu eşitsizliği pekiştirecek ve meşrulaştıracak bir tavır 
sergilemesi kabul edilemez. Bir eğitim kurumunun, 
bir üniversitenin, kadınları özel alana, ev işi ve çocuk 
bakımı gibi haneye ait işlere sıkıştıran, kamusal alana 
erişimlerini engelleyen ya da ancak belirli kodlar içe-
risinde yer almasına izin veren ataerkil ideolojinin ta-
şıyıcısı/savunucusu olması kabul edilemez.

 Biz kadınlar mühendis de oluruz, doktor da, 
kamyon şoförü de marangoz da… Bu meslekleri yap-
mamıza engel olan, kadın olmamız değil, söz konusu 
sınav sorusunda ve sorunun altındaki açıklamada da 
görüldüğü üzere, cinsiyetçi algı ve pratiklerdir. Soru 
bölümünde bir toplumsal algılamadan ziyade bir hü-
küm söz konusudur.  Çözüm bölümünde ise gerekçe 
oluşturma telaşıyla sözde toplumsal algı açıklamasına 
girişilmiştir. Ancak cinsiyetçi düşüncenin açıkça da-
yatması olan bu soru ve açıklaması kadınların mevcut 
toplumsal hayattaki yerlerinden dahi bihaber olundu-
ğunun  göstergesidir.

 Denilmektedir ki; “Kadın, toplumda çoğun-
lukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve 
ev işleri (yemek, temizlik vb.) kadın tarafından üstle-

nilir. Mühendislik, kadının bu işlerini aksatmasına yol 
açacak bir meslek dalıdır”

 Eşitsizlikler üzerine kurulu bu sistemde, ata-
erkinin bugün halen kadını haneye dair yaptığı işler-
le özdeşleştirdiği ve bu işlerden kalan zamanlar için 
“ikincil” işlere yönlendirmeye çalıştığı bilinen bir 
gerçektir. Ancak, cevap şıkları arasında yer alan hem-
şireliği meslek olarak seçen bir kadın ile mühendislik 
mesleğini seçen bir kadın arasında “ev sorumlulukla-
rını aksatması” çerçevesinde nasıl bir fark olduğu iza-
ha muhtaçtır. Burada esas sorun iş ve özel alan arasın-
daki çatışmadır. Bu çatışmanın çözülmesi ise ancak ve 
ancak cinsiyet eşitliği temelinde politikaların uygu-
lanması ile mümkündür.

 Mesela, haneye ve çocuk bakımına ait tüm 
işlerin kadın ve erkeklerin ortak sorumluluğu olduğu 
algısının yaygınlaştırılması ve gerekli mekanizmaların 
geliştirilmesi ile…

 Mesela, anneden babaya devredilemez ve 
ücretli ebeveyn izni uygulamasının başlatılması ve er-
keklerin bu konuda teşvik edilmesi ile…

 Mesela, çocuk bakımı için ulaşılabilir kreş ve 
bakım evi alternatiflerinin yaratılması ile…

 Kadınlar hayatın her alanında vardır ve var 
olmaya da devam edecektir. Mühendislik mesleğini 
seçen biz kadınlar da, bizi ev içi köleliğe mahkûm et-
meye çalışan zihniyete inat, şantiyelerde, maden ocak-
larında, fabrikalarda, sanayi bölgelerinde var olmaya 
devam edeceğiz. Cinsiyet eşitsizliğini doğallaştıran 
ve yaygınlaştıran politikalar yerine, cinsiyet eşitliğini 
temel alan politikaların geliştirilmesi hükümetlerin 
sorumluluğudur. Bir devlet kurumu olarak üniversi-
teler de bu sorumluluğun baş taşıyıcılarıdır. Anadolu 
Üniversitesi’ne ve benzeri uygulamalar gerçekleştiren 
diğer tüm devlet kurumlarına bu sorumluluklarını ha-
tırlatmayı bir görev addediyoruz. Meselenin takipçisi 
olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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47. ODA GENEL KUrULU YAPILDI
TMMOB’nin en büyük Odası olan Makina Mühendisleri Odası’nın 

(MMO) 47. Olağan Genel Kurulu 24-25 Mart 2018 tarihlerinde 
Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde toplandı.

Genel kurul divan başkanlığına TMMOB’nin 
önceki başkanı Mehmet Soğancı oybirliğiyle 
seçildi. 

 108 bin 400 üyeyi 1.107 delegenin temsil 
edeceği genel kurulda yönetim kurulunun çalışma 
raporu değerlendirilip, yeni dönem çalışma progra-
mının ana hatları belirlendi. 

 25 Mart 2018 pazar günü  oda yönetim, 
onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB 
genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve dene-
tim kurullarında temsil edecek 100 delege belirlen-
di.

 Seçimler sonucunda seçilen TMMOB  Ma-
kina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yapmış 
olduğu ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağı-
lımını yandaki şekilde gerçekleştirdi.

47. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
BAŞKAN: YUNUS YENER
BAŞKAN VEKİLİ:ABDULLAH 
SELÇUK SOYLU
 SEKRETER ÜYE: ELİF ÖZTÜRK
 SAYMAN ÜYE: BEDRİ TEKİN
 ÜYE: HARUN ERPOLAT
 ÜYE: İSMAİL ODABAŞI
 ÜYE: YILMAZ YILDIRIM 

Yedek Üyeler
  
ÜYE: HAYDAR ŞAHİN
ÜYE: HAYDAR DİRİK
ÜYE: SERAP ÖZPOLAT ÇETE
ÜYE: VEDAT İRŞİ
ÜYE: ÖZGÜR DEMİRTAŞ
ÜYE: PINAR URAZ
ÜYE: FATMA DİLEK ÖZNUR

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLErİ ODASI
47. OLAğAN GENEL KUrUL SONUÇ BİLDİrİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) 47. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 
2018 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür 

Merkezi’nde 850 delegenin katılımıyla gerçek-
leşmiştir. 

 108 bin 400 üyesi, 28 bin 779 öğrenci 
üyesi, 18 Şube, 55 il, 43 ilçe temsilciliği, mesleki 
denetim büroları, uygulamalı eğitim merkezileri, 
meslek içi eğitim merkezleri; akredite muayene, 
personel belgelendirme, deney ve kalibrasyon 
laboratuarı kuruluşları ve işyeri temsilcilikleri 
ile büyük bir örgütlüğe sahip olan odamızın 47. 
Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki sonuç bildirisini 
örgütümüze ve kamuoyuna sunar.

 Bilindiği üzere bu iktidar döneminde sa-
nayi, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, yerel 
yönetim vb. kamusal hizmetler serbestleştirme-
özelleştirmelere tabi tutulmuş; bariz bir sanayi-
sizleşme süreci yaşanmış ve ülkemiz rant cenneti 

haline getirilmiştir. Kamusal üretim, hizmet ve 
denetim fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte; 
kamu idari yapısı ve personel rejimi, neoliberal 
ve totaliter bir içerikle kökten bir şekilde değişti-
rilmiştir.

 Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler 
sonucu bugün; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, 
dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketle-
rinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması 
ile hayli kırılgan bir yapıdadır. 

 Büyük dış borç yükü ve toplumsal ge-
reksinimlere yönelik olmayan “büyük/çılgın 
projeler”in kaynak ihtiyacı için, kamusal kaynak 
ve varlıkların Varlık Fonu’nda toplanması ve giz-
lice ipotek edilebilmesi bile söz konusudur.

 Bu politikalara paralel olarak sendikal 
alan zayıflatılmış, güvencesiz çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılmış, kıdem tazminatlarına el atıl-
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mış, birçok emek düşmanı uygulama ve yoksul-
luk, ülkemizi sarmıştır.

 Geçen yılki Anayasa referandumu ile de 
parlamenter temsili demokrasi, sosyal hukuk 
devleti, laiklik, temel insan hakları ve siyasal öz-
gürlüklerin rafa kaldırılmasının önü tamamen 
açılmıştır.

 Şimdi de iktidardan düşmemek için, so-
nucun önceden belli olacağı seçimlere yönelik 
uyum yasaları, mevzuat değişiklikleri yapılmak-
ta; toplumsal muhalefetin bütün kanatlarına sal-
dırılmakta; milliyetçi-ümmetçi bir cepheleşme 
siyaseti ile toplum, siyasal, etnik, dinsel-mezhep-
sel düşmanlıklara, demokrasi düşmanı bir zemi-
ne yönlendirilmektedir.

 ABD emperyalizminin icazetiyle, 28 Şu-
bat ve 2001 krizlerinin sunduğu avantajlarla ik-
tidara gelen ve uzunca bir süre Fethullah Gülen 
cemaatiyle koalisyon halinde olan iktidarın “de-
mokrasi tramvayından” nasıl indiğini, ülkemizin 
15 Temmuz darbesine nasıl getirildiğini; 15 Tem-
muz darbesi fırsat bilinerek ilan edilen OHAL ile 
anayasal düzenin nasıl tamamıyla askıya alındı-
ğını, TBMM’nin yok sayılarak KHK’lar ile ülke-
nin nasıl yönetildiğini; başta akademisyenler ve 
kamu emekçileri olmak üzere birçok meslekta-
şımızın hukuksuz bir şekilde görevlerinden nasıl 
uzaklaştırıldığını; iktidarının devamını savaş ve 
kaosta gören anlayışın Kürt sorununu “çözüm ve 
barış” söylemi ile bugüne kadar nasıl yönlendir-
diğini; kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler ile iş 
cinayetlerinin nasıl arttığını;  
 
 Türk-İslam sentezci, totaliter-faşist bir 
rotaya nasıl oturduğunu hep birlikte gördük.

 Ülkemiz dış politika alanında, Suriye’ye 
yönelik emperyalist müdahalelerin de yönlendir-
mesiyle ve iç siyaset-seçim hesapları ile savaş ba-
taklığına her geçen gün daha fazla saplanmakta-
dır. İktidarın ÖSO gibi cihatçı çeteler ile beraber 
Suriye topraklarına müdahale etmesi Türkiye 
halklarının birlikte yaşama iradesine yapılmış bir 
darbedir. Barış içinde birlikte yaşaması gereken 
halkların arasına düşmanlık tohumları ekilmek-
tedir. İç ve dış politika, toplumsal muhalefete 
kapatılmaya çalışılmakta; her şey iktidarın sürek-
liliğini sağlamaya, seçim ve faşizmin kurumsal-
laşması hesaplarına bağlanmaktadır.

 Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile 
TMMOB ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri 
ve her türlü antidemokratik uygulama ile uzun 
bir süredir tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

 Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, 
sosyal hukuk devletini ve laikliği yok etme çaba-
ları ile kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, 
ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, 
çevre ve koruma alanları ile TMMOB ve diğer 
meslek birliklerinin mevzuatını yeniden düzenle-
meye yönelik adımların iç içe geçmiş olduğudur. 
Mühendislik eğitimi ve uygulamalarının nitelik-
sizleştirilmesi ile mühendis işsizliği arasında da 
bağlantılar bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekle-
şen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplum-
sal dönüşümler ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi arasında 
açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmakta-
dır.

 Ancak belirtmek isteriz ki; MMO 47. 
Olağan Genel Kurulu, kamusal mesleki sorum-
lulukları yerine getirmek, meslek ve meslektaş 
yararları ile demokratik mevzilerimizi korumak, 
özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar 
kamu eliyle ve toplum çıkarlarını gözeten bir 
anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB 
çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için karar-
lılıkla mücadele etmede tam bir görüş birliği için-
dedir.

 Odamız, yeni çalışma döneminde, yuka-
rıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda aşılma-
sı ve insanca başka bir yaşam, başka bir Türkiye 
için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demok-
ratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız 
bir Türkiye için bütün yurtsever, demokrat, dev-
rimci güçler ile birlikte mücadeleye kararlılıkla 
devam edecektir.

 Yaşasın MMO Örgütlülüğü!

 Yaşasın TMMOB!

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
 47. OLAĞAN GENEL KURULU
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TErMİK SANTrALİN ZArArI 
HESAP EDİLMEMİŞ

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen top-
lantıda 'Kömürlü Termik Santralin ÇED Raporu ve hukuki süreci' hakkında 

bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya CHP Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer, demokratik kitle örgütleri tem-
silcileri, siyasi parti yöneticileri, dernek ve 

oda temsilcileri katıldı. Toplantının ilk konuşma-
cısı TMMOB Eskişehir İKK sözcüsü Neşet Ayka-
nat, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 

(TMMOB) yürütmenin durdurulması ve duruşma 
istemli  Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığı’na 
yapılan başvurusu hakkında bilgi verdi. 

 "Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kozlubel, Be-
yazaltın, Kızılcaören, Ağapınar, Gündüzler mahal-

TMMOB ENErJİ KOMİSYONU ALPU’DAYDI
TMMOB Enerji Komisyonu Alpu’ da termik santralin kurulması planlanan 
bölgeyi gezdi.

TMMOB Enerji Komisyonu 
heyeti 21 Mart 2018 Çarşam-
ba günü Alpu’ da kurulması 

planlanan kömürlü termik santral 
sahasında incelemelerde bulunmak 
üzere Eskişehir’e geldi. TMMOB 
Eskişehir İKK bileşenlerinin tem-
silcilerinin de katılımıyla Alpu’ da 
Termik Santralin kurulması planla-
nan bölge gezildi. 

 Geziye Şubemizden Şube 
Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, 
Şube Sekreteri Neşet Aykanat, Şube Say-
manı Esra Turan, Şube Müdürü K. Levent 
Güler ve Şube Teknik Görevlisi İlker Öz-
can katıldı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Can Ayday 
kül depolama alanı olarak planlanan Sepet-
çi Köyü Beyazaltın Mahallesi’nin bu-
lunduğu sahada, sahanın jeolojik yapısı 
hakkında bilgiler verdi. 

 Daha sonra santralin kurulması 
planlanan sahayı ve sonrada kömürün 
çıkarılacağı bölgeler gezildi. Gezinin so-
nunda Makina Mühendisleri Odası’na 
gelinerek konuyla ilgili değerlendirme-
ler yapıldı.
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leri mevkiinde Elektrik Üretim A.Ş. ta-
rafından yapılması planlanan mahkeme 
başvurusunun; 'Alpu Termik Santrali ve 
bu santrale kömür sağlayacak olan rezerv 
alanındaki yeraltı maden işletmesi ile kül 
düzenli depolama tesisi projesi' isimli 
proje ile ilgili olarak Çevre ve Şehirçilik 
Bakanlığı tarafından verilen 'Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararının; 
öncelikle yürütmesinin durdurulması 
ile duruşmalı yapılacak yargılama sonu-
cu iptaline karar verilesi istemidir" diyen Aykanat, 
ÇED Raporu'nun özel formata aykırı olduğunun 
vurgulandığını ifade etti.

 Anılan yönetmelik maddesi gereği özel for-
matta belirlenen çalışma grubuna uygun hazırlan-
mayan ÇED raporunun iade edilmesi gerekirken, 
ÇED olumlu kararı verilmesinin hukuka uyarlık 
bulunmadığını belirterek "Bununla birlikte her ne 
kadar bir zorunluluk olmasa da; Büyük Ovak Koru-
ma Alanı’nda yer alan ve önemli bir bölümü 1. ve 2. 
sınıf tarım topraklarından oluşan bir alanda Termik 
Enerji Santrali Kurulmasına ilişkin ÇED raporun-
da raporu hazırlayanlar arazında Ziraat Mühendisi 
bulunmaması, bilimsel gereklere aykırıdır" diye ko-
nuştu.
 Öncelikle Alpu TES Projesi için hazırlanan 
ÇED raporu ve Nihai ÇED raporlarının birbiri ile 
çelişki ifadeler taşıdığını belirten Aykanat şunları 
söyledi:

 "ÇED Raporu'nun 2. sayfasında 'Santralde 
hammadde olarak kullanılacak kömür, 3335692 
erişim Numaralı saha içerisinde Alpu-B Kertörü 
Rezerv Alanından temin edilecektir' denilmektedir. 
Kömürün temin edileceği belirtilen saha içinde Es-
kişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
ÇEİD gerekli değildir kararı verilmiş, söz konusu 

idari işlem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından dava konusu edilmiştir.

 ÇED Raporunun 2. sayfasında yer alan 
ifade 19.02.2018 tarihli Nihai ÇED raporunda da 
bulunmaktadır. Ancak, ÇED Olumlu kararının ilan 
edildiği 06.03.2018 tarihli Nihai ÇED raporun-
da 3335692 Erişim numaralı ruhsat sahası yerine 
3360209 erişim numaralı ruhsat sahasından söz 
edilmektedir. Bu durumda Alpu TES projesinde 
hammadde olarak kullanılacak maddenin hangi kö-
mür ocağından temin edileceği hususundaki belir-
sizlik ortaya çıkmaktadır.

 Kamu yararı kararı bulunmayan söz konu-
su alanın tarım arazisi dışında herhangi bir amaçla 
kullanılması mümkün değildir. Sırf bu bakımdan 
dahi bu alanın enerji üretim alanı olarak belirlendi-
ği  projeye ilişkin verilen dava konusu ÇED olumlu 
kararının iptali gerekmektedir.

 Raporda santralin tarımsal üretime verece-
ği zarar bazı cümlelerle kabul edilmekte ancak olası 
bir zarar hesabı yapılmamıştır.

 Havaya karışan oksidatif maddeler flor, 
klor, hidrokarbonlar ve toz halindeki partiküller, 
ağır metaller; çevredeki ağaçlar, otlar ve diğer bit-
kiler üzerinde birikmektedir. Bu da bitkilerin ya-
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

BASKILArA, SAVAŞ VE SİNDİrME 
POLİTİKALArINA, ErKEK ŞİDDETİNE 

KArŞI MÜcADELEMİZ SÜrÜYOr, SÜrEcEK!

Irkçı ve ayrımcı politikaların tüm dünya genelinde 
yükseldiğine tanıklık ettiğimiz, erkek egemen şid-
det dilinin dört bir yanımızı kuşattığı bir dönemde 

selamlıyoruz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü.

 Çocuk istismarının kat kat arttığı, kadınların 
ve çocukların, tacize, tecavüze uğradığı, öldürüldüğü, 
bu şiddeti engelleyecek mekanizmaları oluşturması, 
düzenlemeler yapması gereken siyasi iktidarınsa bı-
rakın engellemeyi, şiddetin her türlüsünü kendisinin 
meşrulaştırdığı, kadınları hane içine ve aileye sıkıştı-
racak politikalar geliştirerek şiddeti tırmandırdığı bir 
iklimde…
 Neoliberalizmin eşitsizliği ve ayrımcılığı açık 
bir şekilde savunmaktan çekinmeyen aktörleri adeta 
altın çağını yaşıyor. Şiddet sarmalının, Ortadoğu sı-
nırlarını aşıp dünyaya yayıldığı bu tarihsel dönemeçte, 
çatışmasızlık ve barış ortamında dahi emeği, bedeni 
ve yaşamı üzerinde söz sahibi olmak için mücadele 
etmek zorunda olan kadınları, çok daha çetin bir mü-
cadele bekliyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet 
karşısında kolluk kuvvetlerinden, savcıya ve mahke-
melere kadar tüm adalet sistemi erkek dayanışması 
gösteriyor. Uğradıkları şiddetin yanı sıra suçlanmaya 
ve travmaya maruz kalan kadınlar ise devlet eliyle iş-
levsiz kılınan mekanizmalar ve baskılar sonucu son 

vaş yavaş ölümü demektir. Bununla birlikte termik 
santral atıkları ve atmosferlik kirleticileri ile bulaş-
mış ot ve ağaç filizleri ile beslenen mera hayvanları, 
ahır-ağıl hayvanlarında gelişme bozukluğu, et ve süt 
verimlerinde azalma ani ölüm vakaları artacak, hay-
vancılık zarar görecektir. Yaban kuşları ve ot yiyen 
diğer yaban havyanları da aynı şekilde zarar göre-
cektir.

 Termik santrallerde; soğutma, buhar elde 
etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanıl-
makta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su 
oluşmaktadır. Özellikle atıkların ne kadar işlemden 
geçirilirse geçirilsin çevre kirliliğine yol açması kaçı-
nılmazdır. 

 Kirlenmiş sularla yapılan sulama veya ya-
ğış ile toz ve asitlerin doğrudan toprağa ulaşması, 
ağır metallerin ve diğer zehir etkisi yapan metalle-
rin miktarlarının artması toprağın çoraklaşmasına, 
bitki köklerinin zehirlenmesine sebep olarak çıplak 
bitki yetişmeyen geniş alanların oluşmasına yol aça-
caktır. Baca gazları ve toplama alanlarında biriken 

atık bünyesinde bulunan ağır metaller radyoaktif 
maddeler ve diğer kirleticiler yağmur suları ile taban 
suyuna, akan yüzey suları ile derelere ve nihai olarak 
Porsuk'a karışacaktır.

 Termik santral, kül deposu ve yeraltı ma-
denciliğinin yapılacağı sahanın kuzey batısında aktif 
fay hatları bulunmaktadır. Yine Termik Santral bi-
nasının yakınında aktif fay olarak MTA tarafından 
tanımlanan faylar bulunmaktadır. 

 Projede bu hususta ayrıntılı inceleme yer 
almamaktadır. Hem Termik Santral sahasında hem 
de B-Sektöründe bir depremin yeraltında oluştura-
cağı etkiler araştırılmamıştır. Nihai ÇED Raporun-
da 1956 Eskişehir Depremi büyüklük değeri M-6.1 
olarak belirtilmiştir. 

 Oysa söz konusu depremin Richter ölçüsüne 
göre büyüklük değeri M-6.4'dür. Bu iki değer arasın-
da büyük fark bulunmakla birlikte yapılan projelerin 
M-6.4 yerine M-6.1 olarak alınması risk taşımakta-
dır.
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raddeye gelene dek polislere/karakollara başvur-
muyor. Başvuranların ise ya şikâyetleri alınmıyor, 
ya şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıyor ya da talepleri 
geri çevriliyor.  Kadınlar çoğu zaman can güvenliği 
olmayan,şiddet gördükleri, daha da fenası bu şiddetin 
failleriyle birlikte yaşadıkları evlere geri dönmek zo-
runda bırakılıyor.
 Mahkeme heyetleri takım elbise giyen, “er-
kekliğime küfretti” diyen, öldürdüğü karısını çok sev-
diğini söyleyen erkeklere haksız tahrik ya da iyi hal 
indirimleri verirken, kendisine yıllar boyunca tecavüz 
eden, şiddet uygulayan erkeklere karşı  meşru müda-
faa yapan kadınlara en yüksek sınırdan cezalar yağdır-
maya devam ediyor.
 Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, kız çocuklarına tecavüzü, ensesti meşrulaştı-
ran; telefon, faks, mektup, mesaj ve internet ile eşten 
boşanılabileceğini söyleyen fetvalar veriyor.
 Türkiye’de kadın istihdamı düşük olduğu ve 
bu istihdamın neredeyse yarısının da kayıt dışı olduğu 
bilinmekteyken kayıt dışı istihdamla mücadele etmek 
yerine taşeron sistemi kamuda da yaygınlaştırılarak 
emek piyasası giderek daha fazla esnek ve güvencesiz 
hale getiriliyor. Kadın istihdamının arttırılması şöyle 
dursun kadınlara vaat edilen tek şey yarı-zamanlı ve 
güvencesiz işler oluyor.
 Tarih bu dönemi AKP iktidarının kadınların 
kazanılmış haklarını birer birer geri almaya çalıştığı 
bir dönem olarak yazacak.
 Altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi gibi 
sözleşmelere uymadıkları gibi kendi dönemlerinde 
çıkardıkları yasaları, yürürlüğe koydukları genelgeleri 
bile nasıl ortadan kaldırırız diye uğraşıyorlar.
 Buna en yakın örnek, 2010 yılında çıkarılan, 
eksiklerine rağmen uygulandığı takdirde toplumsal 
cinsiyet eşitliği açısından önemli gelişmeler sağlaya-
bilecek olan Başbakanlık Genelgesi. Eşit işe eşit ücret 
imkânının sağlanması, iş yeri denetimlerinde cinsiyet 
eşitliğine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, hem 
mevcut durumun anlaşılması hem de gelecekteki po-
litikalara ışık tutması açısından gerekli olan cinsiyet 
temelli veri toplanması zorunluluğu gibi toplumsal 
cinsiyet eşitliği bağlamında önemli hükümler içeren 
genelge güncellenme bahanesi ile ortadan kaldırılma-
ya çalışılıyor.
 Bölgede yerle bir edilen evleriyle; bodrum-
larda yakılan, sokak ortalarında vurulan, yakınlarının 
dahi almasına izin verilmediği için cenazeleri günler-
ce sokak ortalarında bırakılan, akreplerin arkasından 
sürüklenen bedenleriyle; savaş politikalarından en 
fazla zararı yine kadınlar ve çocuklar görüyor.
 Hem içerde hem de dışarda bir politika ara-
cına dönüştürülen mültecilik konusu özellikle kadın-
ları ve çocukları vuruyor. Kayıt dışı ve düşük ücretle 
çalıştırılma; barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaç-
lardan dahi faydalanamama; özellikle kız çocuklarının 
para karşılığında ikinci eş olarak evlendirilmeleri ve 
dahası ve dahası…
 Siyasi iktidarın var olan yasaları uygulamak, 

kadınları ve çocukları koruyacak düzenlemeler yap-
mak, hayata yeniden tutunmalarını sağlayacak meka-
nizmalar geliştirmek yerine zinayı, idamı, hadım gibi 
şerri hukuka dair konuları yeniden tartışmaya açmak 
için fırsat kollaması ise bizi şaşırtmıyor.
 Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk yaşta hamile 
kalan kız çocuklarını yasal olarak bildirmeleri gere-
kirken örtbas etmeye çalışan hastane idarecileri, va-
liler, varlıklarını ve pervasızlıklarını AKP iktidarına 
borçludur.
 Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene boyunca ba-
kan annenin sonunda pes edip hem oğlunu hem ken-
disini öldürmesinin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.
 Kendisine tecavüz eden adamla mahkemede 
karşılaşma korkusundan kalp krizi geçiren 9 yaşında-
ki kız çocuğunun ölümünün sorumlusu AKP iktidarı-
dır.
 Dini nikâh için resmi nikâh zorunluluğunun 
ortadan kaldırılması, müftülere ve imamlara resmi 
nikâh kıyma yetkisi verilmesi gibi uygulamalarla ka-
dınların ve çocukların eşit ve özgür bireyler olarak 
yaşamalarında temel teşkil eden laiklik ilkesinin aşın-
dırılmasının sorumlusu AKP iktidarıdır.
 Hal böyleyken ve ülkemizde olağanüstü hal 
politikası olağanlaştırılmışken, eleştirel düşünceye 
ve kamusal alanda ifade edilmesine yönelik baskı ve 
şiddet adeta sistematik bir hale dönüşüyor. Bir bebek-
ten katil yaratmak değil ama bir bebekten katil yara-
tan karanlığı sorgulamaya kalkışmak suç addediliyor. 
Düşünmenin ve konuşmanın yasaklandığı her yerde 
sadece şiddet ve şiddet dilinin konuşması istenir. Bu 
nedenle ve her şeyden önce susmamak ve konuşmakta 
ısrar etmek, inadına ses çıkarmak, bir çocuğun atama-
dığı çığlık olmak boynumuzun borcudur.
 Erkek egemen tarih yazımına rağmen tarihe 
adlarını kazıyan ve dayatılan koşullara canları paha-
sına isyan ederek 8 Mart’ı tüm dünya kadınlarına ar-
mağan eden kadın dokuma işçilerinin anısı önünde 
eğiliyoruz.
 New York’taki tekstil fabrikasında greve gide-
rek polis şiddeti sonucunda çıkan yangında yaşamını 
yitiren 120 kadının yaktığı meşale bugün de yanıyor. 
Kadınların kendilerine reva görülen koşullar karşısın-
da susmalarını, korkmalarını ve itaat etmelerini bek-
leyenler o gün olduğu gibi bugün de yanılıyor. O gün 
olduğu gibi bugün de kadınlar susmuyor, korkmuyor 
ve itaat etmiyor...

Yaşasın 8 Mart
Yaşasın Kadın Dayanışması
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu
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MÜHENDİS SOrU SOrMAKTAN 
ASLA VAZGEÇMEMELİ...

Makina Mühendisi Kadriye Poyraz ile mesleki deneyimlerini konuştuk. Poyraz, 
hem mesleki geçmişinden söz etti hem de genç meslektaşlarına önerilerde bulundu.

 Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? 

 Ben 1969 Bilecik Bozüyük doğumluyum.  
İlk, orta ve lise öğrenimimi Bozüyük’te tamamla-
dım. Düz lise çıkışlı olup teknik konulardan o za-
manlar uzak olmama rağmen, kardeşimin teknik 
lisede okuması sebebiyle sık sık ondan mesleki 
derslerini dinlerdim. Staj yaptığı atölyelerde 
gördüklerini anlatması, sıfırdan bir malzemenin 
alınıp çeşitli yöntemlerle işlenerek elle tutulur 
işlevsel bir malzeme haline getirildiğinden bah-
setmesi bana oldukça ilginç gelirdi. Bu sebeple 
makina mühendisliği bölümünü üniversite sınavı 
tercihlerime eklemeye karar verdim. 1986 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü’ne yerleştim ve 1990 yılında mezun 
oldum. Evli ve 3 kız çocuğu annesiyim.

 Mesleğe ne 
zaman ve nasıl baş-
ladınız? Nerelerde 
hangi görevlerde 
çalıştınız? 

 Mezu-
niyetim sonra-
sında birkaç ay 
bilgisayar kurs 
öğretmenliği 
yaptıktan sonra 
yine Bozüyük’te 
bulunan Köse 
Kardeşler Damper 
Makina Fabrikası’nda çalışmaya başladım. Araç 
üstü ekipman imalatı yapılan işletmede dam-
perli hafriyat kasası, açık ahşap kasa, römork ve 
yarı römork imalatlarının yanında oto kaldırma 
lifti ve isteğe bağlı özel makina ve ekipmanların 
imalatları da yapılmaktaydı. İşletmede çalışan 
tek mühendis olmam sebebi ile projelendirme, 
imalat, kalite kontrol ve iş güvenliğinden sorum-
luydum. Yaklaşık 10 yıl çalıştığım işletmeden 
2000 yılında ikinci kızımın doğumu ile ayrıla-
rak çocuklarıma daha fazla zaman ayırabilmek 

amacı ile daha esnek 
çalışma saatleri 
olan işyerlerinde 
çalışmayı tercih 
ettim. Odanın açmış 
olduğu çeşitli eğitim-
lere katılarak farklı 
uzmanlık alanların-
da yetki belgeleri 
aldıktan sonra farklı 
sektörler denemeye 
karar vererek, yine 
Bozüyük’te bulunan 
Şekerci Otomotiv 
LPG dönüşüm tesisinde sorumlu mühendis ola-
rak kalite kontrol ve LPG dönüşüm projelendir-
me ile araç üstü ekipman ve araç tadilat projesi 

hazırlama işlerinde çalıştım. Sonra-
sında 5 yıl kadar Akkaya Doğalgaz 
Firmasında, doğalgaz iç tesisat montaj 
kontrol ve projelendirme işlerinde 
yetkili mühendis olarak çalıştım.

 Tüm bu çalışmalarım esnasında 
aynı zamanda 1996 yılından itibaren 
Bilecik ili, Bozüyük ve diğer ilçelerin-
de mahkeme ve savcılıklara meslek ve 
uzmanlık alanlarıma yönelik bilir-
kişilik yapmaya devam ediyordum. 
Bilirkişi olarak ölüm veya uzuv kaybı 
ile sonuçlanan iş kazalarında rapor 
hazırlamak zorunda kalmam beni 
oldukça üzdü. Özellikle alınabilecek 

oldukça basit tedbirlerle kazaların meydana gel-
mesi önlenebilecekken, hiçbir tedbir alınmadan 
çalışılması sonucu insanların hayatlarını kaybet-
miş olması beni iş güvenliği uzmanlığına yön-
lendirdi ve böylece 2011 yılından itibaren çeşitli 
işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya 
başladım.

 Meslek hayatınızda elde ettiğiniz başarıla-
rınızdan söz eder misiniz?

BiZDen Biri



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 37

 Meslekte başarı 
derken benim 
için; yapılan işin 
severek yapılması, 
gerçekleştirilen 
işin olumlu sonuç-
lanarak birilerinin 
hayatını kolaylaş-
tırması en büyük 
başarıdır.

  Meslek 
hayatınızda sizi en 
çok zorlayan şey ne 
oldu? 

 Meslek hayatı-
ma başladığımda, 

orta ölçekli bir işletmede tek 
mühendis olarak başlamam ilk 
etapta beni bir hayli zorladı. 
Çünkü okul hayatında teoride 
gördüğümüzü pratiğe aktarmak 
biraz da tecrübeyle orantılı. 
Bu yüzden ast-üst gözetmeden 
çalışma hayatında herkesten 
öğrenebileceğim bir şeyler 
olduğu düşüncesi ile sorarak 
ve gözlemleyerek çalışmaya 
devam ettim. Tabi 90’lı yılların 
başlarında teknoloji bu günkü 
seviyede olmadığı için o günkü 
şartlarla kıyaslarsak, bu gün 
genç meslektaşlarımızın çok 
daha donanımlı olarak mesleğe 
başladığını düşünüyorum.

 Genç meslektaşlarınıza, özellikle kadın mü-
hendis adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak 
istersiniz?

 Genç meslektaşlarıma tavsiyem, ön-
celikle hangi alanda kendilerini geliştirmek 
istediklerine karar vermeleri. Özellikle makina 
mühendisliği çok geniş bir yelpazeye sahip, çok 
farklı iş kollarında, farklı sektörlerde ve çalışma 
koşullarında çalışabilmek mümkün. Bu yüzden, 
hangi alanda çalışmak istediklerine karar verdik-
ten sonra seçtikleri alanda teknolojik gelişmeleri 
de takip ederek kendilerini geliştirmelerini ve 
soru sormaktan asla vazgeçmemelerini öneririm. 
Özellikle kadın meslektaşlarıma tavsiyem; her 
ne kadar mesleğimiz erkek egemen bir meslek 

olarak görülse de, 
birçok sektörde 
çok iyi konumlar-
da kadın mes-
lektaşlarımızın 
başarılı bir şekil-
de çalıştığını göz 
ardı etmemeleri 
ve her zorluğun 
kendileri için bir 
tecrübe olduğunu 
unutmamaları.

 Şu anda neler yapıyorsunuz? Varsa hobile-
rinizden söz eder misiniz? 

  2017 yılı Ocak ayında emekli 
oldum, fakat çalışmayı bırakmadım. Halen Bo-

züyük’teki çeşitli firmalarda ve iki 
kızımın İstanbul’da üniversitede 
okuyor olması sebebi ile sık sık 
gidip geldiğim İstanbul’da bulu-
nan çeşitli işletmelerde A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanı olarak görev 
yapmaktayım. Ayrıca, Bilecik il 
ve ilçelerindeki mahkemelerde 
görevlendirildiğim zamanlarda 
bilirkişilik görevime de devam et-
mekteyim. Hobi olarak değerlen-
dirmek çok uygun olmayacak ama 
kitap okumayı ve vakit buldukça 
yeni yerler görmeyi seviyorum.

  Son olarak eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

 Bu 
mesleği seçmiş 
olmaktan çok 
mutluyum. Ayrıca 
yeğenimin maki-
na mühendisliğini 
seçmesi ve bana 
danıştıktan sonra 
bu mesleği tercih 
eden kuzenle-
rimin olması, 
üstelik meslekle-
rini severek yap-
tıklarını görmek 
oldukça gurur 
verici. 
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ÇEKİrDEKTEN GELErEK, MESLEğİNİ 
SEVErEK YAPAN BAŞArIYA ULAŞIr

Tecrübeli makina mühendisi Rahim Ovacı ile mesleki deneyimlerini 
konuştuk. Ovacı, gençlere önemli öğütlerde bulundu.

 Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

 9 Kasım 1951 Eskişehir doğumluyum. 
Evli ve bir kız, bir erkek evlat sahibiyim. Eşim ev 
hanımı. Kızım kimya mühendisi, doktora yapıyor, 
Avrupa Birliği Proje Koordinatörü. Oğlum maden 
mühendisi. Bir şirkette Satın Alma Koordina-
törü olarak çalışıyor. Her ikisi de evli ve 2 torun 
sahibiyim. İlkokuldan sonra ortaokulu Eskişehir 
Yeni Kolej’de bitirdim. Metal civata tutkum beni 
sanat enstitülü yaptı. Torna tesviye bölümünden 
mezun olup Eskişehir Devlet Mühendislik Aka-
demisi Makina Mühendisliği bölümünü tercih 

ettim. Zaten idealim buydu ve gerçek oldu. 1971- 
1976 yıllarında çok güzel arkadaşlıklar ve bilgi ile 
mezun oldum. Bu benim başlangıcım idi. Tabi bu 
arada mezuniyet ile evliliği birlikte yapıp 1976’da 
evlendim. Mutlu ve güzel bir evliliğim var. Eşime 

ayrıca çok teşekkür ederim.

  Mesleğe ne zaman ve nasıl 
başladınız? Nerelerde hangi görevler-
de çalıştınız?

  1979 yılına kadar değişik 
işkollarında çalıştım.1979-1980 
yılında ilk aile işletmesini açıp 
direksiyona geçtim. Tercihim sıcak 
dövme el aletleri üretimi ile başladı. 
Çok ilkel ısıtma ve şahmerdan açık 
kalıpta üretimle başladı. İlerleyen 
yıllarda teknolojik yenilikler ve 
yatırımlarla sıcak dövmeyi indüksi-
yon ısıtma friksiyon kapalı kalıpta 
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dövme ile potansiyel anlamda geliştirdim. Gedore- 
Altaş El aletleri firmalarına kendi markam haricin-
de uzun yıllar yan sanayi olarak çalıştım. 

 Ürünlerimi ihraç eder hale getirdim. 
Bununla birlikte 1990’lı yıllarda TÜLOMSAŞ’a 
vagon üretimi, yan sanayi, kaynak vs talaşlı imalata 
girdim. Bununla birlikte pres birimi de oluşturup 
TUSAŞ, Büyükşehir Belediyesi raylı sistemlerde 
parça üretimleri, prograsif kalıp tasarım ve üre-
timlerini gerçekleştirdim. Şeker makina, TUSAŞ’a 
değişik üretimler gerçekleştirdim. Makina tasarım-
ları yapıp İTÜ gibi laboratuarlara sundum.

 Ciddi dövme ustaları, kalıp ustaları ve 
eleman yetiştirme mutluluğu yaşadım. Halen çok 
iyi yerlerdeler ve aradıklarında mutlu oluyorum. 
Çünkü bütün bu gelişmeleri biz bir ekip olarak 
gerçekleştirdik. 

 Sosyal faaliyetleri ihmal etmedim. Kı-
lıçoğlu Anadolu Lisesi Kurucu Veli ve Koruma 
Derneği’nde ve Muzaffer Çil Anadolu Lisesi kurucu 
velilerin başına geçip 7 yıl Koruma Derneği Baş-
kanlığı yaptım. 2005-2009 döneminde grubu-
mun ve esnafımızın oyları ile Ticaret Odası ikinci 
başkanı olarak Sayın Cemalettin Sarar ile birlikte 
Eskişehir esnaf ve sanayicisini temsil ettim. 

 Şu anda neler yapıyorsunuz? Varsa hobileriniz-
den söz eder misiniz?

 2010 yılında işletmeyi teshiye kararı aldım. 
2010’dan bu yana adını ikinci bahar koyduğum 
komple tesis projelendirme makina temin, kuru-
lum, üretim hattı iyileştirme kalkınma ajansı proje 
koordinatörlüğü danışmanlığı, yeni tasarımlar gibi 
işlerin başına geçtim. Yenilikçi sistemleri inceleye-
rek iyileştirme işlemlerinde çalışıyorum.

 Çok bol seyahat ediyorum. Eşimle birlikte 
seyahatlere de zaman ayırıyorum. Torunlarımın 
peşinden ayrılamıyorum. Çünkü büyük zevk. 42 
yıllık mutlu bir evliliğim var. Gençlik yıllarımda il-
gilendiğim motor ve otomobil sporları faaliyetleri-
mi, şimdilerde bu uğraşlarda bulunanları izleyerek 
sürdürüyorum. 

 Genç meslektaşlarınıza ne gibi tavsiyelerde 
bulunmak istersiniz?

 40 yıllık sanayicilikte yoktan var ederek 
büyüdük. Teknolojilerle geç tanıştık. Çünkü bizim 
dönemimizde 4 haneli hesap makinası yeni gel-
mişti. Şimdiki çalışmalarımı bu yılların birikimi ve 
teknoloji ile birleştirerek yapıyorum. Yeni mezun 

arkadaşlara tavsiyem; 
teknoloji takibi yapın. 
Hiçbir zaman “ben 
biliyorum” demeyin. 
Benim daha bilmiyo-
rum dediklerim var. 
İşten korkmayın, fiilen 
çalışın, izleyin, uygu-
layın. Para nasıl olsa 
oluyor. 

 Bulunduğunuz 
mevkide tarif ettiğiniz 
işi önce kendiniz uygu-
layın. Düşününün, 
sonra uygulayın veya 
uygulatın. Çalıştığınız kişilerle daima iyi ve ölçülü 
olun. İş hayatınızda her şey hazır gelmiyor. Reka-
betçi ve değişen teknolojili dünyada genç arkadaş-
larım ve meslektaşlarıma ekip çalışmasının önemi-
ne inanarak azim, gayret ve özveri ile çalışmalarını, 
mutlak ve mutlak bir yabancı dili iyi öğrenmelerini 
tavsiye ederim. 
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Bizim Köşe
 » Üyemiz Ali Okumuş’un 15.03.2018 tarihinde bir erkek 

bebeği dünyaya geldi. Emir Aras’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

 » Üyemiz Ayhan Battal’ın 04.04.2018 tarihinde bir erkek 
bebeği dünyaya geldi. İsmail Hakan’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Üyemiz Recep Özkan’ın annesi 06.03.2018 tarihinde,
» Üyemiz Ferhat Özkan Özer’in babası 17.03.2018 tarihinde,
» Üyemiz Habip Selçuk’un annesi 14.04.2018 tarihinde,
vefat etmiştir.
Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

VEFAT

HASTALIK
» Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi Personeli M.Hakan Güzeltepe’ye 

geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar 
dileriz.

» Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi Personeli Savaş Kocakaya’ya 
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar 
dileriz.

» Üyemiz Ekrem Sezgin’in oğlu Murat Sezgin, Ceren Turna ile 24.03.2018 tarihinde,
» Üyemiz Hüseyin Gaznepoğlu, Merve Gökhan ile 01.04.2018 tarihinde,
» Üyemiz Hüseyin Arsoy, Esra Burkay ile 08.04.2018 tarihinde, 
» Üyemiz Ahmet Öngü’nün oğlu Eray Öngü, Duygu Uzan ile 21.04.2018 tarihinde,
» Üyemiz Korcan İvedİ, Sevgi DAĞ ile 21.04.2018 tarihinde,
» Üyemiz Ercan Demirci’nin kızı Duygu Demirci, Murat Altürk ile 22.04.2018 

tarihinde,
» Üyemiz Abdurrahman Temiz, Amine Atılgan ile 22.04.2018 tarihinde,
» Üyemiz Şenay Subaşı’nın kızı Ecem Subaşı, Murat Mersin ile 28.04.2018 

tarihinde, 
Evlendiler. Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

ATAMA
» Üyemiz Görkem Okutan, ESGAZ Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İç Tesisat Proje Onay 

Şefi olmuştur.
•	 Üyemiz	Sinan	Çetinköprülü,	ESGAZ	Eskişehir	Doğalgaz	Dağıtım	A.Ş.	İşletme	Bakım	

Müdürü olmuştur.
•	 Üyemiz	Halime	Bilgin	Kıran,		ALP	Havacılık	San.Tic.A.Ş.	Mühendislik	Müdürlüğü’ne	

atanmıştır.
Yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.
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