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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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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin tümüne Web
Sitemizden ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

64 Yıllık Mühendis ve Makina
34 Yıllık Endüstri Mühendisliği
28 Yıllık Tesisat Mühendisliği
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Sunum

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

    Değerli meslektaşlarımız merhaba,

Ülkemiz maalesef beklenen bir ekonomik 
krize girmiştir. İktidar her zamanki gibi 
gerçek sorunlarla uğraşmak yerine soru-

nun sebebini dış güçlere atmıştır. Dışarıdan ge-
lecek paraya bağlı ülkeler periyodik aralıklarla 
krizlere girerler. Bu krizleri aşmak için de ülkenin 
milli değerlerini hiç parasına satarlar ve geçici çö-
zümler üretirler. Oysaki sorunun sebebi bellidir. 

 Ülkenin hem fabrikaları hem tarımı ma-
alesef üretmemektedir. Ülkemizde yıllarca üretti-
ğimiz tarımsal ve hayvansal ürünler ithal edilmek-
tedir. İktidar acilen fabrikalara ve tarıma teşvikler 
uygulayarak ülkenin üretimini ve ihracatını arttır-
malıdır.

 Ülkenin paraları ranta değil üreten kesme 
gitmelidir. Ülkemizin mühendis kadrosu bu kriz-
leri aşmak için gerekli eğitim ve beceriye sahiptir. 
Yeter ki iktidar gerçeği görsün.

 Yaz boyunca ara verdiğimiz seminer ve 
konferanslarımız Ekim ayı ile beraber her hafta 
yapılmaya devam edecektir. İstediğiniz seminerle-
ri Şubemize bildirmeniz yeterlidir.

 2019 yılında ulusal düzeyde yapacağımız 
“X. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı”nın hazırlık çalışmaları Ekim ayında 
başlayacaktır. Şubemiz için önemli olan bu etkin-
liğe bütün üyelerimizin katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 3
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07
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iş güvenliği

09 elektrikli 
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bizden biri:
ali borucu
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eğİtİmleR
EĞİTİMLERİMİZ

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

Meslek içi eğitimlerimizin ve teknik personel yetiştirme eğitimlerimizin 
düzenlenmesine Temmuz -Ağustos aylarında da devam edildi.

Sanayi Tipi Kazanların İşletmesinde Yardımcı 
Personel Yetiştirme Kursu, Hidrolik Civata Ger-
dirme Makinasının Tanıtımı ve Kullanma Eğiti-

mi, LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu’na katılan 46 personel belge aldı. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınavı kapsamında Doğal-

gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 sınavına katı-
lan 4 teknik eleman belge almaya hak kazandı. Meslek 
İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerinden Şantiye Şefli-
ği Semineri Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis 
Yetkilendirme Kursu’na katılan 24 üyemizin uzman-
lıkları belgelendi.

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Şantiye Şefliği Semineri Oğuz KEPEZ 
(Makina Mühendisi)

05-07 Temmuz 
2018

MMO 
Eskişehir 

Şube

15

Asansör Avan Proje 
Hazırlama  Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 

İbrahim ÖZÇAKIR  
(Makina Mühendisi)

19-20 Temmuz 
2018

MMO 
Eskişehir 

Şube  
9

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV 
TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 

SAYISI
MYK Doğalgaz 
Polietilen Boru 

Kaynakçısı Seviye 3 
Sınavı

Dr. İbrahim ERTÜRK

Makina Mühendisi
10.08.2018 MMO 

Eskişehir Şube 4

Asansör Avan Proje Hazırlama  Mühendis Yetkilendirme Kursu /19-20 Temmuz/MMO Eskişehir Şube

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 
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BaSınDa Bİz

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Sanayi Tipi Kazanların 
İşletmesinde Yardımcı 

Personel Yetiştirme Kursu

M. Sadık 
YURTMAN 

(Makina 
Mühendisi)

25-26 Haziran 
-03-04 Temmuz 

2018

ESGAZ 
Eskişehir Şehir 
İçi Doğal Gaz 
Dağıtım A.Ş.

17

Sanayi Tipi Kazanların 
İşletmesinde Yardımcı 

Personel Yetiştirme Kursu

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

11-16 Temmuz 
2018

Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 11

LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli 

(Pompacı) Kursu 

Erhan İNAN 
(Makina 

Mühendisi)
16-17 Temmuz 

2018
MMO Eskişehir 

Şube 13

Hidrolik Civata Gerdirme 
Makinasının Tanıtımı ve  

Kullanma Eğitimi

Behiç Ertürk 
(Makina 

Mühendisi)
16-17 Ağustos 

2018
Tekfen Tanap 
A.Ş/Eskişehir 5

Sanayi Tipi Kazanların İşletmesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu /25-26 Haziran-3-4 Temmuz/ESGAZ

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu /16-17Temmuz/MMO Eskişehir Şube

Hidrolik Civata Gerdirme Makinasının Tanıtımı ve  
Kullanma Eğitimi /16-17 Ağustos/Tekfen TANAP A.Ş.

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 
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ŞuBe’Den HaBeRleR

ESOGÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANLIĞI ŞUBE YÖNETİM 

KURULUMUZU ZİYARET ETTİ
ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimetullah Burnak 

ve Doç. Dr. Ezgi Aktar Demirtaş 14.08.2018 tarihinde, Şube Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Şube 
Yönetim Kurulumuza başarı dilek-
leri iletildikten sonra Şubemizin 

yeni çalışma döneminde Endüstri Mühen-
disliği Bölümü öğrencilerine yönelik ger-
çekleştirilmesi planlanan eğitim ve mesleki 
gelişim etkinlikleri, hakkında bilgi verildi. 
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Şubemi-
zin birlikte yürütebileceği çalışmalar hak-
kında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Şubemizin her yıl gerçekleştirdiği 
gelenekselleşen Bozcaada Gezisi 
bu yıl 31 Ağustos-01-02 Eylül 2018 
tarihlerinde düzenlendi. 

30 Ağustos  gecesi otobüs seyahatiyle baş-
layan 45 üyemizin katıldığı gezimizde 31 
Ağustos sabahında Geyikli’ye ulaşıldı. 

Feribotla yapılan deniz seyahatinin sonunda 
Bozcaada`ya ulaşarak otellerimize yerleştik. 
Bozcaada’nın olmazsa olmazı pırıl pırıl turkuaz 

denizi ile  büyüleyici Ayazma Plajı’nda denize 
girildi. Üzüm, reçel, zeytinyağı ve hatıra eşya-
larının satışa sunulduğu pazardan alışveriş ya-
pıldı. Ülkemizdeki en güzel günbatımını izleme 
fırsatını bulduk. Üyelerimizle birlikte olmanın 
keyfiyle Bozcaada’da iki harika gün geçirildi.

BOZCAADA GEZİSİ 
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İŞ Sağlığı Ve GüVenlİğİ

ASANSÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ
Asansör; mevzuatımızda (31.01.2007 tarih ve 

26420 resmi gazete sayılı Asansör Yönetme-
liği) “belirli seviyelerde hizmet veren, esnek 

olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluş-
turan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya 
sahip olan ve insan veya yük taşınmasına yönelik bir 
tertibat” olarak tanımlanmıştır.

 Günümüzde hastanelerde, plazalarda, alış-
veriş merkezlerinde, konutlarda ve katlı işyerlerinin 
tamamında insan ve yük taşımak için asansörler kul-
lanılmaktadır. 5 kat ve üzeri binalarda asansör kul-
lanıldığı hesaba katıldığında ülkemizde kullanımda 
olan asansör sayısının 830 binin üzerinde olduğu tah-
min edilmektedir. Ayrıyeten her yıl yaklaşık 100 bin 
yeni asansör piyasaya arz edilmektedir. 

 Asansörler yaygın kullanımı nedeniyle mev-
zuatımızda ayrı bir yer bulmuş 4703 sayılı Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulan-
masına Dair Kanun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu dayanak olmak üzere Asansör Yönet-
meliği, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağ-
lık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliklerinde özel olarak 
yer almıştır.

 Bu yönetmeliklerde atıf yapılan TS EN 81-3 
(Asansör Montaj ve Güvenlik kuralları) ve TS EN 
13015 (Asansör Bakım kuralları) standartları asan-
sörlerinin çalışması ve bakımı sırasında muhtemel 
kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak mak-
sadıyla ilgili güvenlik kurallarını tanımlamakta ve 
üreticilere yol göstermektedir.

 Piyasaya ürün arz edecek üreticilerin TS 
EN81-3 standardına uygun olarak 95/16 AT sayılı 
direktifin gereklerini karşılayacak şekilde asansör 
üretmeli ve piyasaya arz etmelidir. 2015 Şubat ayında 
yayımlanan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi-
cileri Derneği(AYSAD) basın bültenindeki verilere 
göre son 8 yılda ülkemizde meydana gelen 213 asan-
sör kazasında 93 kişi yaşamını yitirmiştir.

 2013 yılında, Türkiye’nin de içinde olduğu 
ELA(European Lift Association: Avrupa Asansör 
Derneği)üyesi 18 Avrupa ülkesinde yaşanan toplam 
835 kazada meydana gelen 17 ölümde 12’si ülkemizde 
gerçekleşmiştir.

 2006 –2014 yılları arasında ülkemizde mey-
dana gelen toplam 213 kazanın 157’si asansör yolcu 

kazası, 56’sı ise montaj ve bakım sırasında gerçekleşen 
kazadır.157 asansör yolcu kazasında 55 asansör kulla-
nıcısı yaşamını yitirirken, 181 yolcu da yaralanmıştır. 
Ölümle sonuçlanan bu kazaların temel nedenlerini; 
kabin kapısı olmaması, problemli kat kapısı kilitleri 
ve kontrolsüz kabin hareketleri olarak sıralanırken, 
aynı dönemde montaj ve bakım sırasında meydana 
gelen 56 iş kazasında ise 38 çalışanın, yeterli emniyet 
tedbirlerinin alınmaması nedeniyle hayatını kaybet-
miştir.

 Öncelik asansör kurulumunda iki bağımsız 
halat ve zincir mekanizmasının bulundurulması gü-
venlik açısından gerekli tutulmaktadır. Asansör kabi-
ni içerisinde, kişilere hangi katta olduklarını bildiren, 
hareket edilecek yönü gösteren sinyalizasyon ekranı 
olması gerekmektedir. Bu ekranın doğru çalıştığından 
emin olunmalıdır.

 Asansör içi ve dışındaki butonların sağlam 
olması önemlidir. Düğmesi kopmuş vb. sorunları olan 
asansör butonları kısa süre içerisinde değiştirilmeli-
dir. Bu gibi düğmelerden oluşan elektrik kaçağı gibi 
sorunlar ciddi iş kazalarının yaşanmasına yol açabil-
mektedir. Asansör arızalarının en sık meydana gelme 
sebebi, yük aşımıdır. Asansör kabininde yüklenilen ve 
binilen ağırlığı ölçen bir sensör bulunması gerekmek-
tedir. Yük aşımı durumunda bu sensörün hareketi en-
gellemesi önemlidir. 

 Asansörün kalması durumunda içerideki ki-
şilerin sağlıklarını korumak amacıyla kaliteli ve uy-
gun bir havalandırma sistemi bulunmalıdır. Asansör 
içerisinde acil durumlarda kullanılması için kat kilidi-
ni açacak kilit açacak tertibatının da bulundurulma-
sı gerekmektedir. Asansörlerin iş sağlığı ve güvenliği 
açısından uygun olup olmadığı incelenirken, asansör-
de dikkat edilecek hususlara genel hususlar, kabin 
içerisi ve üzerindeki riskler, asansör kuyusu, kuyu dibi 
ve makine dairesindeki muhtemel tehlikeler şeklinde 
yaklaşılabilir.

 1. Asansör taşıyıcısının kabin olması gerek-
mektedir. Kabini asmak için halat veya zincir kulla-
nıldığı takdirde, iki bağımsız halat veya zincir meka-
nizması bulunmalıdır.
 2. Asansörlerde sinyalizasyon sistemi bu-
lunmalıdır. Bu sinyalizasyon sistemi kabin içindeki 
yolcuya o an hangi katta olduğunu ve kabinin hangi 
yönde hareket edeceğini göstermelidir. Bu bağlamda 
kabin içindeki kumanda butonları ve sinyalizasyon 
göstergeleri açıklayıcı ve net olmalıdır.
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 3. Asansörün katta durma hassasiyeti takılıp 
düşmelere neden olmayacak şekilde ilgili kata hizalı 
olmalıdır.

 4. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, 
yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şe-
kilde tasarlanmalı ve yapılmadır.

 5. Asansörlerde yük algılayıcı sistem bulun-
malı hesaplanan yük aşıldığında hareket durmalıdır.

 6. Hızlı asansörler aşırı hız izleyici ve hız sı-
nırlayıcı sistem ile donatılmalıdır. (Mevzuatımızda 
hızlı asansör tanımı kullanılmasına rağmen hızlı asan-
sörün ne olduğu açıklanmamıştır. Göreceli bir yakla-
şım olmakla beraber 1 m/s’nin üzerinde hareket eden 
asansörlerin hızlı asansör olduğu kabul edilebilir.)

 7. Asansör makinesinin ve ilgili diğer terti-
batların bulunduğu dairenin kilitli kapıları olmalı, acil 
durum ve bakım halleri dışında girişler engellenmeli-
dir.

 8. Asansör kabininin hareket ettiği asansör 
kuyusuna, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşı-
lamamalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asan-
sörün normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir. 
Asansörün elektriğinin kesilmesi şalter kilitleri ile 
sağlanabilir.

 9. Asansör kabini uç pozisyondayken ezilme 
riskini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Kabin üze-
rine yeterli dayanıma sahip korkuluk ile bu ezilme ris-
ki önlenebilir.

 10. Asansör kuyu boşluğu boyunca tadilat ve 
tamirat çalışmaları çalışan sayısı kadar dikey yaşam 
hattı oluşturularak tam vücut emniyet kemeri ile ya-
pılmalıdır.

 11. Kabinin katlardan giriş ve çıkışları, tasar-
lanmış kullanım şartları için yeterli mekanik daya-
nıma sahip asansör kapıları ile donatılmış olmalıdır. 
Asansöre katlardan giriş ve çıkış yeterli mekanik da-
yanıma sahip tam boy kapılar ile yapılmalıdır.

 12. Acil durumlarda kat kilidinin açılabilece-
ği bir kilit açma tertibatı bulunmalıdır.

 13. Asansör kabinleri, havalandırma açıklık-
ları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere 
tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalıdır.

 14. Bütün durak kapıları kapalı ve kilitli ol-
madığı takdirde kabin harekete başlamamalıdır.

 15. Kabin hareket halindeyken durak kapıla-
rının açılmasını önlemelidir.

 16. Asansörlerde asansör kabinin (elektrik 
kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde) ser-
best düşmesini önleyecek paraşüt fren sistemi olma-
lıdır. Paraşüt fren sistemleri ani etkili ve kaymalı tip 
olmak üzere iki çeşittir. 1 m/s den hızlı asansörlerde 
kaymalı tip kullanılmalıdır.

 17. Asansörler karşı ağırlığın etkisiyle veya 
tahrik ünitesinin içindeki bir arıza nedeniyle kuman-
da edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyecek bir 
tertibata sahip olmalıdır.

 18. “Durak kapıları” ve “kabin kapıları” veya 
her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, ezilme 
riski sensörlerle önceden tespit edilerek önlenmelidir. 
Bu sensörler kapıların kapanmasına 50 mm kalana 
kadar aktif halde bulunmalıdır.

 19. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan 
kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak 
şekilde olmalıdır.

 20. Asansörün çalışma prensibine uygun 
kurtarma ve tahliye eğitimi almış yeterli sayıda çalışan 
bulunmalıdır.

 21. Kabin dışarısı ile kalıcı irtibatı sağlayan 
çift-yollu haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile dona-
tılmalıdır.

 22. Kabinin kullanım halinde veya bir ka-
pısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir 
acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır. (TS EN 
12464-1 standardına göre ziyaretçi asansörleri min 
100 lüx, servis asansörleri (personel kullanımında 
olan asansörler) min 200 lüx aydınlatma şiddetinde 
olmalıdır.)

 23. Asansör kabinine taşınabilecek azami 
yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açık-
ça gösterir bir plaka asılmalıdır.

 24. Asansörle birlikte Montaj, Bağlantı, Ayar 
ve Bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını 
mümkün kılan Türkçe yazılmış bir el kitabı bulunma-
lıdır.

 25. Asansörün kullanılması için periyodik 
kontrol sonucunda yeşil etiket verilmiş olması gerek-
lidir.
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Özkan ÖZEN
Makina Mühendisi

Alpan Hidrolik Pnöm. ve Mak. 
Parç. İml. San. Tic. Ltd. Şti.

teknİk

ELEKTRİKLİ SİLİNDİR

Elektrikli silindirler günümüz endüstrisinde geli-
şen teknolojinin  yeni nesil ürünleri olarak en-
düstriyel uygulamalar içerisinde  oldukça fazla 

kullanılmaya başlanmıştır.  Çoğunlukla yüksek hassa-
siyet,  değişken hız değerlerinin gerektiği durumlarda 
tercih edilmektedirler. 

 Bir döner tahrik, elemanının dönme (daire-
sel) hareketini, lineer (doğrusal) harekete çevirerek 
iş yapmaya olanak sağlayan iş elemanlarıdır. Makine 
imalatı, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, gıda, tekstil, 
ambalaj ve paketleme, sağlık cihazları, test cihazları, 
robotik ve elektronik uygulama alanlarında kullanıl-
maktadır.

                Elektrikli silindirler talebe bağlı olarak spe-
edy milli ve vidalı milli üretimi yapılabilmektedir. 
Genellikle hassas dozajlama, hassas pozisyonlama ve 
değişken hız değerlerinin gerektiği durumlarda kulla-
nılırlar. Vidalı milli serilerde pozisyonlama hassasiyeti 
0,05mm,  speedy millilerde ise 0,5mm'dir, çalışmaları 
esnasında 1metre/saniye hıza ulaşabilirler. İhtiyaca 
bağlı olarak servo veya step motorlar ile kontrol edilir-
ler. Pnömatik silindirlere göre daha sessizdirler. 

 Elektrikli silindirlerde kullanılan servo ve 
step motorların sürücüleri entegre olarak motorların 
üzerinde yer almaktadır, ayrıca bu motorların üzerine 
NANO PLC entegre edilebilmektedir, böylece kul-
lanılacak olan pano ebadı da oldukça küçülmektedir. 
Kurulum için 1 adet 24VDC güç kaynağı yeterlidir. 
NANO PLC içerikli motorları çalıştırmak için plc 
benzeri ayrıca bir ara yüze gerek yoktur. Motor üzerin-
deki IO giriş çıkışlarına start, stop butonları,  referans 
sensöleri kolaylıkla bağlanabilir. Programlanması 
oldukça basit ve kısadır. Elektrikli silindirlere akuple 
ettiğimiz  servo motorlarda ise referans-limit siviç kul-
lanımına  gerek yoktur, tork ile referans almak müm-
kündür. istenildiğinde RS485-2 bağlantısı ile motora 
veya motorlara  direk olarak bir HMI ekran bağlanabi-
lir ve motorlar bu ekrandan kontrol edilebilir.  

 Elektrikli silindirler yukarıda belirtmiş oldu-
ğumuz özellikleri dolayısıyla çok kısa setup süresine 
sahiptir. Mevcut çalışmakta olan sistemlere kolayca 
akuple edilebilirler ve mevcut sistem ile kolayca senk-
ronize edilebilirler.

 Elektrikli silindir seçimi yapılırken istenen 
hız, yük, hassasiyet kriterlerinin karşılanabilesi için 
doğru seçimin yapılması çok önemlidir. Seçim yapı-
lırken gerekli veriler bir araya getirilerek ürün katalo-
gunda bulunan grafikler ve bilgiler ile eşleştirilmelidir. 
İstenilen hız ve yük değerlerine göre motor seçimi ya 
da kararlı çalışabilmesi için motor ve redüktör seçim-
leri yapılmalıdır.   

 Elektrikli silindir örnekleri;
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Malzeme Teknolojileri, Tasarım Teknolojileri 
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 GİRİŞ

 Katmanlı üretim teknolojisinin kısaca tanı-
tılması ve havacılık sektöründeki bazı güncel uygula-
malarının yer aldığı bir önceki yazıda bu teknolojide 
kullanılan yeni malzemeler, tasarım teknolojilerinin 
ve bunların uygulamalarının diğer bir yazı dizinde be-
lirtileceği ifade edilmişti. Bu kapsamdan ele alınan bu 
yazıda daha çok katmanlı üretim teknolojilerinde kul-
lanılan metaller, alaşımlar, seramikler, kompozitler, 
gelişmiş plastikler, gibi malzemelerin hangi teknoloji-
lerle hangi uygulamalarda nasıl uygulandıkları konu-
sunda bilgilendirme amaçlı bazı bilgiler verilmiştir. 

 Havacılık sektörünün standartları gereği yük-
sek performanslı malzeme ihtiyaçlarının olması kat-
manlı üretim teknolojilerinde de bu performansı sağ-
layacak yenilikçi malzemelerin geliştirilmesini gerek 
kılmıştır. Bunun yanında gelişen tasarım yazılımları ve 
yapay zeka teknolojileri tasarım süreçlerinde bizlere 
kompleks yapıların bilgisayarlar tarafından daha ko-
lay ve hızlı tasarımlar sağlamasını imkan sağlamıştır. 
Özellikle tasarımda topoloji optimizasyonu, organik 
yapıların yapılabilmesi, kontrollü gözenekli yada latis 
yapıların tasarlanabilmesi ve bu tasarımların katmanlı 
üretim ile başarılı bir şekilde üretilebilmesi havacılık 
açısından yenilikçi ürünlerin hızla gelişmesini sağla-
maya devam etmektedir. Teknolojinin sağlamış oldu-
ğu imkanlar havacılık sektörü için üretilen parçaların 
uçuş-fiyat-oranı (buy-to-fly ratio) bağlamında ciddi 
avantajlar sağlamıştır.

 Malzeme Teknolojileri Açısından Katmanlı  Üre-
timde Havacılık Sektöründeki Gelişmeler

 Havacılık ve Uzay sektörü teknolojik olarak 
en üstün performans özelliklere sahip malzemelerin 
geliştirildiği, kullanıldığı bir sektördür. Bu sebepler-
den dolayı aslında günümüzde kullanmakta olduğu-
muz bir çok malzemenin geliştirilmesinde bu sektör 
her zaman itici bir güç olmuştur. Uygulamalarda kimi 
zaman malzemeden çok yüksek dayanım ve mukave-
met (>5 GPa akma dayanımı) gereksinimleri bekle-

nirken, kimi zaman yüksek yanma sıcaklılarına (sıcak 
sektör 1400-2500 derece aralığında) dayanabilecek 
gelişmiş alaşımların veya malzemelerin kullanımı söz 
konusudur. Sektörün bu gereksinimleri günümüzde 
örnek olarak Karbon Fiber Elyaf Takviyeli kompozit-
lerin gelişmesini, Inconel, Titanyum, gibi alaşımların 
giderek artan oranlarda kullanımını gerekli kılmıştır. 
Katmanlı üretim teknolojilerinin ürünleri de artık 
sektörde kullanımı yaygınlaşmaya başladığından bu 
tür malzemeleri ile üretim yapabilecek teknolojiler 
hızla gelişmeye devam etmektedir.
 
 Özellikle bir uçağın yada uzay aracının yapısal 
parçalarının hafif ve yüksek mukavemetli malzemeler-
den üretilmesi gerekmektedir. Son yıllarda havacılık 
sektöründe bu gereksinimi karşılayacak ileri teknolo-
ji kompozit malzemelerin giderek yaygınlaşmaktadır. 
Airbus firmasının sivil havacılık için geliştirdiği A350 
XWB modeli yolcu uçaklarının yapısal parçalarında  
%54 oranında Karbon Fiber Elyaf Takviyeli (KFET) 
kompozitler kullanılmaktadır [1]. KFET takviyeli 
kompozitler çok değişik metotlar ile üretilebilmekte-
dir. 

 Havacılık sektöründe yaygın olarak RTM ola-
rak adlandırılan (Resin Transfer Molding) metodun 
da bir kalıp yüzeyine serilen KFET kumaşlar kalıp içi-
ne vakumlanan yapıştırıcı epoksi ile birleştirilerek bu 
yapının otoklavda kürlenmesi yöntemi kullanılmakta-
dır. Bu teknolojide özellikle kalıpların yüksek sıcaklık-
ta uzun süre kürlenmesi sürecindeki termal genleşme 
davranışı hassas parça üretimi açısında oldukça önem 
arz etmektedir. Kalıp malzemelerinin özel olması ve 
yüksek üretim maliyetleri KFET kompozitler ile par-
ça üretiminde bir dezavantaj olarak görülmektedir. 
Ancak katmanlı üretim teknolojileri bu konuda yüksek 
performanslı termoplastik malzemelerden üretmiş ol-
duğu kalıplar ile bu süreci ve maliyetleri düşürme nok-
tasında önemli fırsatlar doğurmuştur. 

 Dassult Falcon İşjeti KFET kompozit kalıpla-
rı üretimi sürecinde yapılan bir çalışmada ULTHEM 
(yüksek performanslı termoplastik malzeme) malze-

HaVaCılık
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me kullanarak, geleneksel talaşlı üretim metotları ile 
metal malzemelerden 1.8 m uzunluğunda 68 kg ağır-
lığında bir KFET kompozit kalıbının üretim maliye-
ti 40-60K $ ve 10-14 hafta sürerken, büyük hacimli 
kompozit katmanlı üretim teknolojisi ile yapılan kalıp-
larda bu maliyet 2500 $, 40 saat üretim süreci ve 15 kg 
ağırlığa düşmüştür [2]. Şekil-1 de ULTHEM termop-
lastik malzemesi kullanılarak 4 parçadan oluşan Das-
sult Falcon İşjeti KFET kompozit yapılarak üreten, 
eriyik ergitmeli katmanlı üretim metodu kullanarak 
üretilmiş bir kalıp gösterilmiştir [3].

Şekil 1. Katmanlı üretim metodu kullanılarak üretilen 
bir KFET Kompozit Kalıbı

 Bu tür kalıpları üretilmesinde hem maliyet 
avantajı hemde üretim zamanı açısında bir avan-
taj sağlayan bu yenilikçi teknoloji üzerinde PEEK, 
PEAK, PEI gibi yeni nesil termoplastik malzemelerin 
geliştirilmesi devam etmektedir. Şekil.1. de ULA fir-
ması tarafından uzaya gönderilen ATLAS V roketinde 
kullanılan bazı parçalar ULTHEM termoplastik mal-
zemesi kullanılarak FDM katmanlı üretim teknolojisi 
ile üretilmiştir. Katmanlı üretimin sağlamış olduğu ta-
sarım avantajları ve birden çok parçanın tek bir parça 
olarak üretilebilmesinin avantajı bu tasarımda da ken-
dini göstermektedir [4].

Şekil 2. ULA firması tarafından FDM Katmanlı Üretim 
Teknoloji ile üretilen ULTHEM malzeme ATLAS V Ro-
ket parçası

 Havacılık sektöründe yüksek performanslı 
thermoplastik kompozit uygulamalarına da bir örnek 
de BOEING firması tarafından ORNL (Oak Ridge 
National Laboratory) Guiness dünya rekorlar kitabına 
giren katmanlı üretim teknoloji ile yapılmış uçak kana-
dı kalıpları verilebilir. Cincinati tarafından geliştirilen 
BAAM (Big Area Additive Manufacturing) teknoloji-
si (Büyük Hacimli Katmanlı Üretim) BOEINF 777X 
için üretilen bu uçak kanadı kalıbı  5.3 m x 1.8 m x 1.2 
m boyutlarında olup 30 saatte üretilmiştir (5). Şekil 3. 
De gösterilen bu kalıp üretiminde ABS plastik ve %20 
Karbon Fiber Elyaf Takviyeli kompozit malzemeler 
kullanılmıştır.

Şekil 3. Monolitik (tek parça) halinde ABS+%20 KFET 
takveyeli kompozitden BAAM teknolojisi ile üretilmiş 
BOEING 777X Kanat kalıbı [5].

 Ülkemizde de yapılan araştırmalar sonucun-
da, Eskişehir Teknik Üniversitesi, 3DAM Laboratu-
varı tarafından geliştirilen “Büyük Hacimli Kompozit 
Katmanlı Üretim” sisteminde de endüstriyel anlamda 
kompozit parçaların katmanlı üretimlerinin yapılabi-
lirliği sağlanmıştır. 

 Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği bölümü “Digital Tasarım ve Digital İleri 
İmalat” laboratuvarı bünyesinde öğretim üyesi Oğuz 
ÇOLAK, ve doktora öğrencisi Efecan Karaman ta-
rafından geliştirilen sistemle ABS+KFET, PPS, gibi 
termoplastik kompozit malzemelerden havacılık sek-
törünün taleplerini karşılayabilecek çözümler üzerine 
araştırmalar devam etmektedir. Araştırmalar kapsa-
mında 1500x1500x1500 mm baskı hacmine sahip, 
açık mimari kontrol ile kontrol edilebilen, farklı kom-
pozit termoplastikler üzerinde araştırma yapabilecek 
kapasitede bir yerli sistem tasarlanmıştır.

 Havacılık sektörü özelinde metal parçaların 
üretimi için geliştirilen teknolojilerde “Seçiçi Lazer 
Ergitme”, “Elektron Işın Metal Ergitme”, “Doğrudan 
Metal Laser Simterleme”, ”Doğrudan Metal Yığma”, 
“Hibrit Metal Yığma” gibi katmanlı üretim teknoloji-
leri yaklaşık 1995 yılında beri kullanılmaktadır. Metal 
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parça üretim sektöründe daha çok motor kompone-
netlerinin katmanlı üretim teknolojisi ile üretimin 
yanında yapısal parçalarında uygun uçuş-fiyat-oranı 
sunmasından dolayı seri olarak üretimleri gün geçtik-
çe artmaktadır. 

 Malzeme teknoloji açısında incelendiğinde 
mevcut metal katmanlı üretim teknolojileri Titani-
um serisi metalleri (Ti6AlV4, Gamma-Titanium, Ti-
6ALV4-Eli) başarılı bir şekilde istenilen performans-
ta üretebilmektedir. 

 Sektörün talaşlı üretim süreçlerinde kul-
lanmış olduğu Titanum malzemeler yakın mekanik 
özelliklerde üretilebilen katmanlı üretim teknolojile-
rine sahip titanium parçalar, tasarım avantajlarından 
dolayı uçuş-fiyat-oranı açısında sektöre ciddi avantaj 
sunmaya başlamıştır. Özellikle jet motor kompenent-
lerinin yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren parçala-
rında katmanlı üretim metodu ile nikel alaşımları (In-
conel 718, Inconel 625) katmanlı üretim teknolojileri 
ile artık rahatlıkla üretilebilmektedir. Fakat bu alanda 
yapılan araştırmalar soncunda elde edilen nikel alaşı-
mı malzemelerin sıcaklık-mukavemet performansları 
henüz tek kristal üretilmiş süper alaşım nikel malze-
melere ulaşmış değildir. Bu yüzden özellikle motor-
ların sıcak sektörlülerindeki parçaların üretiminde 
henüz katmanlı üretim teknolojisi yaygınlaşmamıştır. 
Metal malzemelerin havacılık sektöründe kullanıma 
dair standartlar henüz Haziran 2018 yılında sektöre 
SAE tarafından sunulmuştur. 

 Bu standartlarda AMS700 de “Laser Toz 
Ergitme” metodu ile üretilmiş Nikel Alaşımlarının 
(62Ni-21.5 Cr—9Mo-3.65Nb) sıcak izosataik press 
altındaki korozyon ve ısıl gerilim dayanımlarına ait 
satndartlar sunulmuştur. AMS7001 standartlarında 
ise katmanlı üretim teknolojinde toz Nikel Alaşım-
larının (62Ni-21.5 Cr—9Mo-3.65Nb) standartları, 
AMS7002 de Havacılık Parçalarının Katmanlı Üre-
tim ile Üretilmesinde Proses Şartları, AMS7003 de 
de “Laser Ergitme Toz Yatak” prosesine ait standart-
lar sunulmuştur [6]. 

 Metal parçaların üretimlerinin giderek yay-
gınlaşması bir çok hammadde üreticisinin de bu alan-
da yeni yatırımlar yaparak metal toz üretimini sek-
törün ihtiyaçları doğrultusunda pazara sunulmasını 
sağlamıştır. Bu kapsamda özellikler Kuzey Amerika 
da ve Avrupa OERLİKON, SANDVIK gibi büyük 
hammadde üreticileri katmanlı üretim teknolojile-
ri için yeni metal toz üretim fabrikaları kurarak, GE, 
Siemens gibi firmalar ile metal tozu geliştirme üzeri-
ne yeni arge merkezleri kurmuşlardır. Ülkemizde de 
benzer çalışmalar mevcut olup, ERMAKSAN firması 
Tübitak desteği ile geliştirdiği Laser Metal Ergitme 
Sisteminde kullanılmak üzere, Titanyum tozları Gazi 
Üniversitesi ile geliştirmeye devam etmektedirler.

 Sonuç:

 Malzeme teknolojileri açısında katmanlı üre-
tim teknolojilerinin havacılık sektöründeki güncel uy-
gulamaları hakkında ele alınan bu yazı dizisinde sek-
töründe günden güne yeni ürünler ve yeni malzemeler 
ile gelişmeye devam ettiği ifade edilmiştir. Farklı kat-
manlı üretim teknolojilerine görede farklı malzeme 
türleri üzerine yapılan arge ve ürge çalışmaları devam 
etmektedir. 

 Bu malzemelerin de geleneksel üretim me-
totları ile üretilen parçaların performanslarında dav-
ranışları özellikle kullanım alanını giderek yaygınlaş-
makta olduğunu göstermektedir.
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kaDın komİSYonu’nDan

HOBİLERİNİZ VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir eğitim-

de farkına vardığım ve kendim de dahil 
olmak üzere etrafımdakileri de inceleyip 

sorguladığım bir konuyu sizlerle paylaşmak isti-
yorum. 

 Eğitimin konusu aslında tamamen mes-
lek ile ilgili olmasına rağmen sosyal hayatın için-
den verilen örneklerle birleşerek aktif bir şekilde 
ilerliyordu. Aramızda tecrübeli de tecrübesiz ar-
kadaşlarımız da vardı ve eğitim sonunda bir sürü 
ışık yandı kafamızda, bildiklerimizin formüle 
edilmesi, bilgilerin varolan kurallarla ilişkilendi-
rilmesi ve bilginin bir sonraki gelecek kuşaklara 
aktarımının önemine ilave olarak bu konuda ne-
ler yapabileceğimizi öğrendik. Ne kadar tecrübeli 
olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun hayatta 
öğrenilecek ve yeni keşfedilecek o kadar çok şey 
var ki…

 Hayat bazen sadece, sabah kalk, işe git, iş 
bitiminde eve gel, akşam yemeği ye, televizyon 
izle ve yat uyu, ertesi gün tekrar aynı rutin ile ev- 
iş arasında mekik dokuyarak hafta sonuna kadar 
bu şekilde devam etmek üzere ilerliyor. Bir de 
kadınsanız bu rutinlere ilave bir sürü sorumlu-
luk daha ekleniyor, hele de çocuğunuz varsa… Bir 
sürü işe birden yetişmeye çalışarak kaça bölün-
düğünüzü siz bile fark etmiyorsunuz ve aslında 
mesai saati sizin için uykuya dalıncaya kadar de-
vam ediyor. Tüm bunlar bilinçaltımdayken eğit-
men öyle bir anda bir soru sordu ki… 

 “Hobileriniz var mı?”

 Uzunca bir süre sessizlik oldu salonda. 
Herkes düşünüyordu ve ben, “gerçekten benim 
bu soruya verebilecek hobi diye nitelendirebile-
ceğim bir cevabım var mı?” diye aklımdan geçirir-
ken evet dedim var. Bu sessizliği bozarak eğitmen 
dedi ki; “ Hobi, vakit ve nakit ayırdığınız şeydir. “ 
Bize yardımcı olmaya çalıştı aslında bizler düşü-
nürken. Şanslıydım ben belki bu bağlamda, çün-
kü yılın büyük bir zamanında haftada minimum 2 
günümü ayırarak yaptığım ve hobi diyebileceğim 
bir aktivite vardı. 

 Eğitmen kişilere tek tek sorduğunda söy-
leyebildim. Peki size sorsam neler sayabilirsiniz?  
Sizin de hobileriniz var mı? Vaktinizi ayırdığınız, 
uğruna nakit de harcadığınız ve sizi onunla uğra-
şırken hayattan çekip alarak tüm düşüncelerden 
arındıran, bazen heyecanlandıran, bazen mutlu-
luk veren, tamamladığınızda onur duyduğunuz 
bir eseriniz, kendinize ayırdığınız bir vaktiniz var 
mı?

 Araştırmalar sonucunda sadece mühen-
dislikte değil tüm meslek gruplarında başarılı 
olan insanların çok farklı alanlarda faaliyet gös-
terdikleri bir hobisinin olduğunu görüyoruz. El 
sanatları, çılgın spor dalları, enstrüman çalma, 
şarkı söyleme, gönüllü kuruluşlar bünyesinde 
faaliyet yapma,  formula 1 yarışları, tiyatro, fotoğ-
rafçılık vs. daha aklıma gelmeyen bir sürü farklı 
dal. 

 Sizin potansiyeliniz hangisi? Önce kendi 
kapasitemizin farkında olmalıyız. Herkesin iyi 
olduğu bir alan, sorulduğunda sayfalarca anlata-
cağı şeyi olduğuna eminim. Mutlaka bir yetene-
ğiniz vardır, ya henüz fark etmediniz yada vakit 
ayırmadınız ya da üşendiniz :)

 Kadın- Erkek ayırmaksızın lütfen günlük 
rutinden ayrılıp kendimize vakit ayıralım. Hayat 
akıp giderken sadece çalışıp, eve gidip uyumaya-
lım. Hobi edinmek, bir uğraşın olması inanın ha-
yatınıza çok farklı bir yön verecek, yeni hayatlar 
tanıyacak, farkındalıklarınız artacak, kendinizi 
tanıyacak, hayata farklı açılardan bakacak ve or-
taya bir şeylerde çıkarınca kendinizi değerli his-
sedeceksiniz. 

 Eğer kendinizi değerli hissederseniz etra-
fınızdakilere ve çevreye de değer verirsiniz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu
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Genel meRkez’Den HaBeRleR

Depremlere Karşı Etkili Önlemler Almak İçin 
TMMOB’ye Bağlı Odaların Görev ve Yetki 
Alanına Giren Kamusal Mesleki Denetim, 

Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye Dayalı 
Yeni Bir Yapı Denetimi Modeli Gerekiyor 

Türkiye dünyadaki en etkin deprem kuşakla-
rı arasında yer alan Akdeniz-Alp-Himalaya 
kuşağı üzerindedir. Ülke toprakları ile sa-

nayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif deprem 
kuşağının üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe 
karşı etkili önlemler alabilmek için, depremin çok 
disiplinli bir mühendislik, mimarlık, şehir plan-
cılığı alanı olarak görülmesi gerekir. Ancak bu 
disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 17 
Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce Dep-
remleri sonrasındaki yapı denetimi düzenlemele-
rinde kamusal denetim ticarileştirilmiş ve meslek 
odalarının önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim 
Yasası’nda kamu yapıları denetim dışı tutulmuş 
ve yasanın kapsamı daraltılmıştır. TMMOB’ye 
bağlı Odaların mevzuatla tanınmış görevleri için-
de bulunan mühendislik, mimarlık hizmetlerinin 
mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denet-
leme gereklilikleri de dışlanmıştır. 

 Planlama, mühendislik, mimarlık, ya-
pılaşma ve kamusal denetime ilişkin sorunlara 
ayna tutan, yüzyılın afeti olarak anılan ve yaklaşık 
340 bin yapının önemli ölçüde yıkıldığı veya ha-
sar gördüğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamını 
kaybettiği 1999 Marmara Depreminden hiçbir 
ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem 
Konseyi gibi oluşumların devre dışı bırakılması 
ile, Van depremi ve diğer depremler sonucu olu-
şan sosyal yıkım tablosu ile, mevzuat düzenle-
melerinin rant eksenli olması, kentsel dönüşüm 
programlarının esasen ranta yönelik muhtevası 
ve bütün ülkenin imara açılması ile tekrar tekrar 
ortaya çıkmıştır. 

 Türkiye bugün, 19 yıl önceki Marmara 
depreminden daha iyi durumda değildir. Yer se-
çimi kararlarında, yapı tasarımı, üretimi ve de-
netiminde bilimsel, bütünlüklü bir düzen yoktur. 
Öyle ki sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve 
kıyılar imara açılmakta, her yere AVM ve gökde-

lenler yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, 
yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları ve yan-
lış mega projelerin artması, su yatakları ile yeşil 
alanlar arasındaki bağların koparılması, sel-su 
baskınlarının artması, ısı adalarının oluşması 
gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırıcı 
sonuçlar oluşturmaktadır. Bu sorunlara deprem 
olgusunu ve depremlere dayanıklı yapı stokunu 
artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son 
imar affı ve depremlerde toplanma yerleri olan 
alanlardaki hızlı yapılaşma eklendiğinde ülkemi-
zin depremlere hazır olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu noktada belirtmek isteriz, yapı denetimi uygu-
lamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mev-
zuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler 
ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi 
durumunda ülkemizi yeni büyük sosyal afetler ve 
yıkımlar beklemektedir. 

 Depremler ve büyük doğa olaylarına kar-
şı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre 
için alınması gereken önlemler ivedi bir öneme 
sahiptir. Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, 
güvenli yapılaşma ve halkın sağlıklı kent ve doğal 
çevre hakkı için neoliberal piyasacı ve rantçı yak-
laşımlar reddedilmelidir. Mevcut Yapı Denetim 
Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı 
denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik 
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere 
sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, mes-
lek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak 
yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim sü-
reci modelinin benimsenmesi gerekmektedir. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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Genel meRkez’Den HaBeRleR

MIZRAK ÇUVALA SIĞAMAZ DURUMDADIR
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI 

YENİLERİ İZLEYECEKTİR

Elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1 Ağustos 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm 
tüketici gruplarını etkileyen artışlarla ilgili ola-

rak, Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından yapı-
lan ve 13.08.2018 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız 
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zam-
ların Analizi başlıklı kapsamlı çalışmada, konutlardan 
sanayiye bütün toplumu etkileyen zamların neden 1 
Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-geciktirilmedi-
ğini, gerekçelerini, olası sonuçlarını, fiyatlarının belir-
lenmesine yönelik düzenlemelerin durumunu irdele-
miştik.
 Zamların 1 Ağustos’ta yürürlüğe konulması-
nın nedeni Açıklama ve Raporda; 2017 yılındaki Ana-
yasa Değişikliği Referandumu ve 2018 yılındaki 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim-
lerini öngörerek zamların yaratacağı tepkiler-
den çekinen siyasi iktidarın elektrik perakende 
satış tarifelerini, 2018’de yapılan küçük oranlı 
zamlar haricinde genellikle sabit tuttuğunu ve 
24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra büyük 
oranda zam yapıldığı söylenmişti.

 Doğal gazda da benzer bir durumun söz 
konusu olduğuna, 2018’de elektrik üretimi için 
satılan doğal gazın fiyatlarında yapılan artış dı-
şında, fiyat artışlarının esas olarak 24 Haziran 
seçimleri sonrasında yürürlüğe konulduğuna 
işaret edilmişti.

 Açıklama ve Raporda, özellikle ithal kaynak-
lara bağımlı elektrik üretimi nedeniyle 1 Ağustos’ta 

yapılan zamları yenilerinin izleyeceği de belirtilmiş-
ti. Elektrikte 1 Ağustos’ta yapılan zamların 30 Eylül 
2018’e kadar geçerli olması beklenirken,1 Eylül’de yü-
rürlüğe giren zamlı yeni tarifeye göre tüketici grupla-
rına uygulanan tarifelerin (vergi ve fonlar dahil olmak 
üzere), bir önceki döneme ve 2017 yılı 4. Çeyrek Dö-
nemine göre yüzde artış oranları şöyledir:

Tablo 1: 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2018 Elektrik Fiyat Artış Oranları

  Yılın ilk dokuz aylık döneminde, tablo verileri 
yıl başından bugüne fiyatların % 33,00-45,5 oranında 
arttığını göstermektedir. Tüketici gruplarına göre (ver-
gi ve fonlar hariç olmak üzere) 2017 yılı ile 2018 yılının 
dokuz aylık dönemine ait elektrik birim satış fiyatları 
aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Elektrik Satış Fiyatları (Vergi ve Fonlar Hariç)

Doğal gaza 2018 içinde yapılan zam oranları ise aşağı-
da listelenmiştir.

Tüketici 
Grubu

Bir Önceki Dö-
neme (Ağus-
tos Ayına) 
Göre (%)

2017 Yılı 4. 
Çeyreğine 
(Yılbaşına) 
Göre (%)

Mesken 9,0 33,0
Ticarethane 14,0 45,2
Sanayi (Al-
çak Gerilim) 14,1 44,6

Sanayi (Orta 
Gerilim) 14,1 45,5

Tarımsal 
Sulama 14,0 45,2

Tarife Dönemi

Ticarethane (AG)

Tüketici Gruplarına Göre Birim Satış Fiyatı 
(Krş/kWh)  

Mesken 
(AG)

Sanayi 
(AG)

Sanayi 
(OG)

TETAŞ 
TOPTAN  

2017

01-02-03 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 16,2000  

04-05-06 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 16,0000  

07-08-09 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 15,6500  

10-11-12 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 15,1000  

2018

01-02-03 36,4572 36,1371 31,6360 28,3090 18,0080  

04-05-06-07 37,3768 37,1251 32,3150 29,1012 14,1000  

08 42,5597 40,4614 36,8336 33,1694 17,3610  

09 48,3730 44,0119 41,9620 37,1287 17,3610  
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Tablo 3: Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Zamlar (2018)
 Tüketici Grubu Yıl İçi Artışlar (2018)

 Sübvansiyonlar kimin için?

 Ağustos ayında yapılan zamla, yalnız elekt-
rik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatı, döviz ku-
rundaki artışa yaklaşabilmiştir. Ağustos 2018’e kadar 
elektrik üretimi için temin edilen doğal gaz sübvanse 
edilmiştir. Başka bir ifade ile doğal gazla elektrik üre-
ten santrallara gaz, maliyet rakamlarının altında veril-
miş, yatırımcı özel şirketler kamu zararı pahasına des-
teklenmiştir.

 Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz için 
BOTAŞ’ın 01.08.2018 tarihinden itibaren uygulayaca-
ğı 270 dolar/1000 m3 ise, BOTAŞ’ın gaz alım fiyatları-
na yakındır. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın 
satış fiyatlarında yapılan artışlarla tamamen olmasa 
da, sübvansiyon büyük ölçüde kaldırılmıştır.

 Diğer tüketim grupları için BOTAŞ’ın Ey-
lül 2018 cari satış fiyatları 140 USD/1000 m3 düze-
yindedir ve bu fiyatlar da BOTAŞ’ın cari 270-370 
USD/1000 m3 gaz alım fiyatlarından çok düşüktür. Bu 
rakamlar, doğal gazda sanayi, ticarethane ve konut tü-
keticileri için sübvansiyonun halen devam ettiğini gös-
termektedir. 

 Kamu tarafından sübvanse edildikleri halde, 
koro halinde zamların geri alınmasını savunan serma-
ye kuruluşları, kamunun kendilerini daha çok sübvan-
se etmesini, bunun bedelinin de ilave vergilerle emek-
çilerin sırtına yıkılmasını pervasızca istemektedirler.
 
 Kime destek verilmeli?

 Kamusal destek yalnız dar ve sabit gelirlilere 
ve emekçilere sağlanmalıdır. Öte yandan serbest tüke-
tici olmayan konut tüketicilerinin durumu, BOTAŞ’ın 
satış fiyatlarında sağladığı desteğe rağmen; hiç de par-
lak değildir. 

 Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerinin, ser-
best olmayan tüketiciler için BOTAŞ’tan 0,907251 

TL/m3 fiyatla satın aldıkları gazın fiyatına; EPDK’nın 
analizine göre 2017 sonu ortalaması 0,1566TL /m3o-

lan birim hizmet ve amortisman bedeli 0,0223 TL 
ÖTV ve % 18 KDV eklendiğinde, konut tüketicisinin 
1 m3 gaz için ödeyeceği bedel 1,2817 TL’ye ulaşmak-
tadır. 

 Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerine ödenen 
birim hizmet ve amortisman bedeli, kentlere göre de-
ğişiklik gösterdiği gibi yıl içinde enflasyon oranlarına 
göre de artmaktadır. GAZBİR verilerine göre 2017 
sonunda en yüksek birim hizmet ve amortisman 
bedelinin 0,371893 TL olduğu dikkate alındığında 
konut tüketicilerinin 1 m3 doğal gaz için ödeyeceği 
bedel 1,54 TL’ye varabilecektir. 

 EPDK’nın daha düşük (0,1566/m3) olan birim 
hizmet ve amortisman bedeli, 2018’de enflasyonla bağ-
lantılı olarak % 30 artarsa, yaklaşık 0,20 TL/m3 olabi-
lecek ve 1 m3 gazı 1,32 TL’ye alabilecektir.

 GAZBİR verilerine göre, Türkiye’de 2017’de 
bir hanenin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 m3 olup, 
bu rakam Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) 
ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da, bir konutun Eylül 
2018 için geçerli olan KDV dahil 1,445 TL/m3 Başkent 
Gaz, gaz satış fiyatı üzerinden, yıllık doğal gaz fatura-
sı 1,445 TL/m3 x 1.099 m3= 1.588 TL’ye ulaşmaktadır. 
Aylık ortalama ise 132,33 TL olmaktadır.

 Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ai-
lenin aylık 230 kWh tüketimi ile elektrik faturası da 126 
TL’yi geçen bir konutun; aylık doğal gaz ve elektrik fa-
turası 258,33 TL’ye varmaktadır. Bu tutar 1.603,12 TL 
olan asgari ücretin % 16,11’idir.

 Diğer yanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında-
ki artış başka birçok ürün ve hizmetin fiyat artışlarının 
da gerekçesi olacak ve enflasyon oranı düşmek bir yana 
% 30’ları aşabilecektir.

 Hiç bir zaman gerçekleşemeyen düşük oran-
lı enflasyon tahminleri ile ücretleri çok yetersiz artan 
emekçilerin maaşları ve asgari ücret, mevcut yüksek 
enflasyonu dikkate alan yüksek bir oranda artırılmalı, 
asgari geçim indirimi asgari ücret tutarına yükseltil-
meli, enerji yoksunlarına bedelsiz elektrik ve doğal gaz 
desteği verilmelidir.

Genel meRkez’Den HaBeRleR

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı

Tüketici Grubu Yıl İçi Artışlar (2018)  Toplam 
Artış (%)

Mesken 1 Ağustos % 9,1; Eylül % 9  18.83
Serbest Tüketici 1. 
Kademe Elektrik dışı 1 Ağustos % 9,1; Eylül % 9  18.83

Serbest Tüketici 1. 
Kademe Elektrik

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 49,5; 
1 Eylül % 29,6  112,5

Serbest Tüketici 2. 
Kademe Elektrik dışı

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 14,1; 
Eylül % 14  42,6

Serbest Tüketici 2. 
Kademe Elektrik

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 49,5; 
1 Eylül % 29,6  112,5
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BİRlİk’ten HaBeRleR
TEKİRDAĞ’DA YAŞANAN 
TREN “KAZASI”NIN GERÇEK 
NEDENİ BİLİMSEL TEKNİK 
GEREKLİLİKLERDEN 
UZAKLAŞILMASI VE 
KAMUSAL HİZMET SUNAN 
KURUMLARIN İÇİNİN 
BOŞALTILMASIDIR
Tekirdağ'da yaşanan ve ilk belirlemelere göre 24 yurttaşımızın hayatını kaybetme-
sine neden olan tren kazasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-

ramaz tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere dün Edirne Uzunköprü-İstanbul 
Halkalı demiryolu hattı üzerinde, Tekirdağ Mu-
ratlı-Balabanlı bölgesinde bir tren kazası olmuş 

ve vagonların raydan çıkması üzerine ilk belirlemelere 
göre 24 yurttaşımız ölmüş, 338 yurttaşımız da yara-
lanmıştır. Öncelikle yaşamını kaybeden yurttaşları-
mızın ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar 
diliyoruz.

 Kamuoyuna yansıyan görüntülerden de anla-
şılacağı üzere olayın yaşandığı yerdeki demiryolu hattı 
tarım arazilerinin, dere yatağının ve yağışlı bir alanın 
üzerindedir. Yetkililerce yapılan açıklamalarda söz 
konusu kazanın beklenmeyen ölçüde aşırı yağıştan 
kaynaklandığı belirtilmektedir.

 Oysa Meteoroloji Mühendisleri Odamızın 
basın açıklamasında belirtildiği üzere “kaza bölgesine 
en yakın ölçüm istasyonlarından biri olan Çorlu Mete-
oroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre 
bölgede meydana gelen yağışlar 7 (yedi) yılda bir gö-
rülmesi mümkün yağışlardır.” Bu anlamda söz konusu 
yağışlar, beklenmeyen-olağanüstü yağışlar değildir.

 İlk incelemelerimize göre, söz konusu facia 
tren yolu alt yapısının bakım onarım ve yenileme ça-
lışmalarının teknik gerekliliklere uygun olarak ger-
çekleştirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki 
olayın gerçekleştiği yerdeki menfez kesiti ve menfezin 
üzerine yapılan dolgunun trajik yetersizliği görüntü-
lerden dahi bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu du-
rum altyapı ve üstyapı çalışmalarında mühendisliğe ve 
bilimsel teknik gerekliliklere önem verilmediğini açık 
biçimde göstermektedir.

 Söz konusu facia, TCDD bünyesinde ilgili de-
netim kadrosu eksikliğini ve hatta yokluğunu da göz-
ler önüne sermiştir. Beş yıl öncesine kadar demiryolu 

hatlarında görev yapan yol bekçileri uygulamasının 
“maliyet” gibi bilim ve insanlık dışı bir gerekçeyle kal-
dırılmış olması, bölgedeki hatta ilişkin güncel durum 
tespitleri yapılmasını engelleyerek kazaya davetiye çı-
karmıştır.

 Kazanın asıl nedeni ise bu ve benzeri kamu 
yararı ve güvenliğini ikinci planda gören politika ve 
uygulamalardır. Ülkemizde yıllardır izlenen demir-
yollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet olan 
demiryolu taşımacılığının ticarileştirilmesi politika-
ları ile TCDD'nin kurumsal yapısı parçalanmıştır. Bu 
yaklaşım çerçevesinde personel azaltılmasına gidilmiş 
ve nitelikli personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine 
bu yaklaşım çerçevesinde kuruma yönelik yatırımlar 
azaltılmış, lokomotif bakım ve yol bakım atölyeleri de 
işlevsizleştirilerek küçültülmüştür. Bir kısmı da ele-
man yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır.

 Yaşanan facianın yalnızca yağışlara bağlan-
ması bu nedenle sorunludur ve yanlıştır.

 Bu kazaların gerçek sorumluları demiryolla-
rının bakımını yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tı-
kayan, insan hayatı ile ilgili gerekli yatırımları yapma-
yan siyasi iradedir.

 Kamu yararı içeriğinden arındırılmış mevcut 
“kamu idaresi” eğer benzer faciaların yaşanmasını 
istemiyorsa mühendisliğe, bilimsel teknik gereklilik-
lere, TMMOB ve ilgili Odalarımızın yıllardır yaptığı 
tespit ve önerilere kulak vermelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEK ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ VE MESLEK 
ALANLARIMIZA YÖNELİK ANTİDEMOKRATİK 

MÜDAHALELER KARŞISINDA BOYUN 
EĞMEYECEK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE 

ÜLKEMİZİN MUTLU YARINLARI İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

OHAL KHK’leri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile idari yapıda yapılan düzenlemelerle 
emek ve meslek örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği 
referandumunun ardından yapılan 24 Haziran 
2018 seçimleri sonucunda ülkemizin anayasal 

rejimi, parlamenter sistemi ve kamu idari yapısında 
köklü değişiklikler öngören düzenlemeler yürürlü-
ğe girmeye başlamıştır. Bu düzenlemeler arasında, 
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca özel kanunlarla 
kurulan, TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarıyla ve meslek alanlarımızla ilgili 
birçok kanunda yapılan değişiklikler de bulunmakta-
dır.
 Bu düzenlemeler 24 Haziran seçimlerinden 
sonra yayımlanan 700, 701, 702, 703 sayılı KHK’ler ile 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı 
Kararları ve Genelgeleri ile yapılmaktadır. KHK’lerin 
701 sayılı olanı kamudan ihraçlar, iadeler vb. üzerine, 
702 sayılı olanı Nükleer Düzenleme Kurumu’nun olu-
şumu üzerine, 700 ve 703 sayılı olanlar ise yüzlerce 
kanun ve KHK’de yapılan değişiklikleri kapsamakta;  
 
 Cumhurbaşkanlığı Kararname, Karar ve Ge-
nelgeleri de bu değişikliklere dair yeni düzenlemeler 
ile ilgili atamaları vb. içermektedir. Öncelikle belirt-
mek isteriz ki, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hem 
Anayasa değişikliklerinin içeriğini hem de 700 ve 703 
sayılı KHK’lerdeki değişiklikleri çok aşan geniş bir 
kapsama sahiptir. Örneğin Anayasa değişikliği refe-
randumunda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına 

bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), tüm 
kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin yarısından 
fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 
kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuru-
luşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek ku-
ruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yap-
ma yetkisine, idari soruşturma da eklenmişti. Ayrıca 
DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun ile düzenlenme-
si hükmü, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibaresiyle 
değiştirilmişti.

 “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağ-
lanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname 703”ün 42. maddesi ile de 
10 madde ve iki geçici maddeden oluşan “DDK Kurul-
ması Hakkında Kanun”un adı “Devlet Denetleme Ku-
rulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş, kanunun ön-
ceki dört maddesi, iki geçici maddesi ve altı fıkrası ile 
bir fıkrasındaki bir cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 28 maddeden oluşan 5 Numaralı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ise ilgili kanunu hayli aşan bir 
kapsama sahiptir. Kararnamede “İdari soruşturma” 
hususu “her türlü idari soruşturma” olarak genişle-
tilmiş, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu 
olma özelliği görmezden gelinmiş ve yargı alanına gi-
ren “görevden uzaklaştırma” DDK’nin görev ve yetki 
kapsamına alınmıştır. Böylece Anayasa değişikliği re-
ferandumunda yer almayan cezalandırıcı hususlar da 
“fiili hukukta” yer almaya başlamıştır. Bu noktada bu 
düzenlemenin Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denet-
leme Kurulu’nun “inceleme ve denetim” işlevini aştı-
ğını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve meslek 
örgütlerini kendi "özel ve keyfi “ceza hukukuna!” tabi 
kılmaya yönelik olduğu açıklıkla görülebilmektedir.
Bu düzenleme, 12 Eylül faşizminin kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının “idari ve mali dene-
timini” ilgili bakanlıkların genel vesayeti altına sokan 
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ancak uzun yıllar uygulanmayan düzenlemesini de 
aşan, açık ki emek ve meslek örgütlerini otoriter hiye-
rarşik vesayet altına sokmaya yönelik cezalandırıcı bir 
düzenlemedir.

 Diğer yandan son düzenlemelerde bakanlık-
lar ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşların bünyelerinde 
kurulan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının da dahil olduğu danışma kurulu, genel ku-
rul, konsey vb. yapılardan TMMOB ve bağlı Odala-
rının katılımı dışlanmış ve meslek alanlarımızla ilgili 
birçok kanunda rant esaslı düzenlemeler yapılmıştır.
Anayasa’da yer aldığı ve hatta Cumhurbaşkanının da 
belirttiği üzere “kanun ile” düzenlenmesi gereken ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. 
Ancak 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 
birçok düzenleme, Cumhurbaşkanının Meclisin “ka-
nun yapma” yetkisini kullandığını göstermektedir. Bu 
noktada, TBMM’yi etkisiz kılacak bütün düzenleme-

lere karşın Meclisi “kanun yapma” yetkisine sahip çık-
maya, emek ve meslek örgütlerini ve bütün demokratik 
kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz. Emek ve mes-
lek örgütlerine yönelik düzenlemeler açık bir şekilde 
kamu yararını, kamusal üretim hizmet ve denetim ge-
rekliliklerini, bu yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve 
toplumsal muhalefeti etkisizleştirme, tasfiye etme ve 
cezalandırmaya yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki ülke-
mize, Anayasal demokratik kazanımlarımıza, emeği-
mize, mesleklerimize, meslek alanlarımıza ve meslek 
örgütlerimize sahip çıkmaya devam edecek, baskılar 
karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve 
ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye devam ede-
ceğiz.

BİRlİk’ten HaBeRleR

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ALPU TEMİK SANTRALİ İHALESİ
DERHAL DURDURULMALIDIR VE 

PROJE İPTAL EDİLMELİDİR
Bir yılı geçmiş Alpu termik santrali ihale süreci 

yaşanan tüm hukuksuzlara ve yanlışlara rağ-
men devam ettirilmek isteniyor, süreç derhal 

sonlandırılmalı ve proje iptal edilmelidir.

Şimdi sizlere bu hukuksuzlukları tek tek sıralayalım:

 Öncelikle 26 Eylül 2017 de Kamuya ait Alpu 
Ovası Kömür rezerv alanının Özelleştirme İdaresine 
devri ile başlayan süreçte bu karara karşı açtığımız 
yürütmenin durdurulması talepli davamız Danıştay 
13. Dairesinde 1. Duruşmada 3’e karşı 2 oyla, oy çok-
luğu ile reddedildi ki burada 2 Hakim’in davamıza ka-
bul oyu vermiş olması dikkat çekiciydi. 

 Tarımsal sit alanı ilan edilen Alpu ovasının 
tarım dışı kullanılması için alınması gereken Toprak 
koruma kurulu kararı ilk toplantıda yeterli çoğunlukla 
alınamadığı için önce Toprak Koruma Kurulu Yönet-
meliği değiştirilerek bölgenin tarım dışı kullanma açıl-
ması sağlanmak istendi.

 Bu karara karşı Ziraat Mühendisleri Odamız 
tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi Yürüt-
meyi Durdurma kararı verdi.

 Yine söz konusu santrale kömür sağlayacak 
Maden işletmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğünün ÇED raporu gerekli değil kararına karşı Büyük-
şehir Belediyesinin Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde 
açtığı davada ÇED raporu gereklidir kararı üzerine Es-

kişehir Valiliğinin Danıştay 14. Dairesine yaptığı tem-
yiz başvurusunda da yerel mahkemenin kararı onan-
mıştır.

 Termik santral için alınması zorunlu ÇED 
raporu Ekleriyle birlikte yaklaşık 1500 sayfa olup 10 
günde hazırlanmış ve yanlışlıklar ve usulsüzlüklerle 
dolu bir rapor olarak karşımıza çıkmıştır. bu raporla 
ilgili olarak Hem TMMOB olarak bizim hem de bele-
diyelerimizin Bölge İdare Mahkemesinde açtığı 2 ayrı 
dava süreci devam etmektedir

 ÇED raporunu iptali ve yürütmenin durdu-
rulması ile ilgili olarak açtığımız davada 28 Ağustos 
günü bölgede yerinde keşif ve inceleme kararı alınmış 
olup, toprak koruma kurulu karının iptal edildiği şu an 
ki durumda yerinde keşif kararı bile hukuksuzdur ve 
yine önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili gelişmeleri 
kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
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 Tüm bu hukuki süreçler devam ederken iha-
le teklif alma süreçleri de ilk açıklanan 26 Ocak 2018 
den, önce 26 Nisan 2018’e daha sonrada malum erken 
genel seçimler kaygısı ile 15 Ağustos 2018’e yani yarına 
olmak üzere 2 kez ertelenmiştir. Biz bu açıklamayı ha-
zırlarken aldığımız son dakika bilgisi olarak da ihale 3. 
Kez 17 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir. Seçimlerden 
istediği sonucu da alan siyasal iktidar ve Cumhurbaş-
kanı da ilk yüz günlük hedefleri arasına Alpu Termik 
Santrali ihalesini de koyuverdi tabi ki. 

 Bizler TMMOB ve onun bağlı odaları olarak 
45. Dönem Genel kurulumuz Sonuç bildirgesinde de 
yer aldığı gibi; Halkın yaşam alanlarını tehdit eden, 
insan yaşamını ve doğayı merkezine almayan, sermaye 
gruplarının taleplerine göre şekillendirilmiş, doğayı ta-
lan projesi olarak karşımıza çıkan tüm proje ve uygula-

maların karşısında olduğumuzu, bölgede yaşayan hal-
kın görüşlerinin dikkate alınmadan yapılacak her türlü 
rant odaklı projelerin karşısında kararlılıkla mücadele 
etmeye devam edeceğimizi, yarın teklif almanın son 
günü olan Alpu Termik Santral projesinde de ihaleyi 
alacak firmaların işlerinin, ihaleyi almaktan çok daha 
zor olacağını yani sahaya kazma vurulduğu anda kar-
şısında konuya duyarlı tüm Eskişehir halkını ve bizleri 
göreceğini bilmesi gerektiğini buradan kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz.

Gelin vazgeçin yapmayın, biz zaten yaptırmayacağız.

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU ADINA NEŞET AYKANAT

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU SEKRETERİ

Bizler TMMOB ve onun bağlı odaları olarak bir 
çevre katliamı olarak gördüğümüz Alpu Kömür-
lü termik Santrali projesine karşı mücadelemizi, 

65 yıllık geçmişimizle bilimsel ve teknik veriler doğ-
rultusunda sürdürmeye kararlı olduğumuzu bir kez 
daha belirtmek istiyoruz.
 
 Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşın hem 
sağlığını hem de geçim kaynaklarını yok edeceğini dü-
şündüğümüz bölgede ve bölgede yaşayan halkın büyük 
çoğunluğunun da karşı çıktığı bu proje karşı kararlı-
lıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. ÇED raporu-
nun iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak, 
Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz 
davada ve açılan diğer davalara de dayanak oluştura-
cağından dolayı çok önemsediğimiz mahkemenin ye-
rinde inceleme ve bilirkişi keşfi 28 Ağustos günü yani 
dün yapıldı, Projeye ve ÇED olumlu kararına ait tüm 
itirazlarımızı ve yapılması durumunda kömürlü termik 
santralin bölgeye ve kentimize yaratacağı olumsuz et-

kileri mahkeme heyetine ve bilirkişilere bir kez daha 
anlattık.
 Bölgenin tarım dışı kullanımı için zorunlu olan 
İl Toprak Koruma Kurulu kararları mahkemeler tara-
fından iptal edilmişken böyle bir keşfin yapılamayacağı 
itirazlarımıza rağmen mahkeme kararında ısrarcı ol-
muş ve bölgede keşif yapılmıştır. Konuyla ilişkin ola-
rak her alanda hukuksal mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğimizi, şu ana kadar bu projeyle ilgili olarak 
açılan davaların projedeki yanlış ve hataları kabul eder 
nitelikte kararlarla sonuçlandığı gibi, bu davanın da 
ÇED iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde so-
nuçlanacağını, hukuki olarak ta bu projenin bir katli-
am projesi olduğunun tescilleneceğini düşünüyoruz ve 
beklentimizde bu yöndedir.

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU ADINA NEŞET AYKANAT

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 
KURULU SEKRETERİ

ALPU TERMİK SANTRALİ 
PROJESİ’NE KARŞI AÇTIĞIMIZ 
DAVANIN YERİNDE KEŞFİ VE 

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI 
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BİzDen BİRİ

33 yıldır bir kadın mühendis olarak 
çalışmaktan gurur duyuyorum

Eskişehir’in ilk kadın mühendislerinden olan Makina Mühendisi 
Yüksel Sülük ile mesleki deneyimlerini konuştuk. 
Sizi daha yakından tanıyabilir 
miyiz?

1961 yılında memur bir 
baba ve ev hanımı bir 
annenin çocuğu ola-

rak Eskişehir’de dünya-
ya geldim. Diyarbakır ve 
Ankara’da farklı devlet 
okullarında okula gittim. 
Liseyi Eskişehir Atatürk 
Lisesi’nde bitirdim ve üni-
versiteye Eskişehir İktisadi 

Ticari İlimler Akademisi Ekonomi bölümünde baş-
ladım. Bu bölümün bana uygun olmadığını anladım, 
beni fen bilimleri, tasarım ve geliştirme, vb. daha mut-
lu ediyordu. 1980 yılında Eskişehir DMMA Makina 
Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak zorluklarla dolu 
bir eğitime başladım. Tüm zorluklarına ve bir yıl kay-
betmeme rağmen yaptığım bu değişiklikten hiç piş-
man olmadım. Benim eğitimimde içimde kalan ukde 
ise sonraki yıllarda Eskişehir’de açılan Mimarlık bö-
lümüne geçmemiş olmamam. 1986 yılında Hv. K.K. 
lığına bağlı Eskişehir HİBM Komutanlığı’nda F-5 
uçağına ait J85-GE-13/5H motoru alanında ilk kadın 
mühendisi olarak çalışmaya başladım. Halen aynı ku-
rumdayım ve otuz üçüncü yılımdayım. İkinci ve altıncı 
dönemler arasında TMMOB, MMO Eskişehir Yöne-
tim Kurulu’nda görev aldım ve halen odanın Kadın 
Komisyonu üyesiyim.

 Mesleğe ne zaman ve nasıl başladınız? Bu mes-
leği seçmenizdeki etken neydi?

 1985 yılında yaklaşık olarak yüzde 21’i ka-
dın olan sınıfın beş yıllık uzatmalı öğrenim dönemi-
ni tamamladıktan hemen sonra savunma sanayine 

hizmet veren ve 1926 yılında Hv. 
K.K.lığına ait uçakların bakım ve 
revizyon işlemlerini desteklemek 
amacıyla kurulmuş olan Eskişe-
hir HİBM K. lığının tarihinde ilk 
kez kadın mühendislerin de işe 
alınacağını duydum. İlk ve son iş 
başvurumu yaptım. Başvuranlar 
içerisinde büyük çoğunluğunu sı-
nıf arkadaşlarımın da yer aldığı 
kadın mühendisler kazanmıştı. 
Kuruma girecek ilk kadın makina 

mühendisleri biz olduğumuz için iki mülakattan geç-
tik, hatta ikincisini komutanın bizzat kendisi yapmıştı. 
Kurum bu yeni dönemde kadın mühendislerse uyum 
sağlamaya çalışırken, bizler alanımızda yol açan kadın 
mühendisler olduk. Yaşanan bu süreç hemcinslerimin 
erkek egemen bir yapının doğal bir parçası olmaları-
nı sağladı.  Bir cumhuriyet kadını olarak; ülkemin sa-
vunma sistemine hizmet veren bir kuruma giren ilk 
kadın makine mühendislerinden biri olmaktan, bana 
verilen sorumluluk ve görevleri yerine hakkıyla yerine 

getirmekten gurur duyuyorum. Bizden sonra gelen ve 
gelecek genç mühendislere iyi birer örnek olduğumu-
za inanıyorum. Umarım onlar bizlerden daha başarılı 
olurlar ve ülkemizin kıt ve kıymetli kaynakları ile elde 
ettikleri bu vasıflar ile ülke kalkınmasına katkıda bulu-
nurlar. Cumhuriyetimizin bana ve hemcinslerime ver-
diği tüm bu eşitlikçi eğitim ve özgüvene müteşekkirim. 
Halen dünyamızın birçok ülkesinde kadınların ula-
şamadığı imkanlara, yasaklanan birçok hak ve yaşam 
alanının bize Ata’mızın emaneti cumhuriyet devrimle-
ri ile verildiğini, bunların kıymetini bilmemizin ve onu 
korumamızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu ha-
tırlatmak istiyorum.
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 Çocukken hep sorgulayan, ne-neden-nasıl vb. 
sorular soran, durumu irdeleyen ve çözümler üreten 
bir yapım vardı. Gözlemleyip hayal ederdim ve bunla-
rı oyuncaklara dönüştürmeye çalışırdım. Mevcutların 
ise eksikliklerini/hatalarını ortaya çıkarıp edindiğim 
malzemelerle geliştirmeye çalışırdım.  Üniversite de-
ğişikliği yapmamda da bu karakter özelliğim büyük bir 
etken oldu. Etrafı devamlı gözlemlemek, hep bu so-
runlu sahaları çözümlemeye çalışmak insanı yoruyor 
ama benim beynim hep durum tespiti ve çözüm odaklı  
olarak çalışıyor. Bu nedenle makine mühendisi oldum. 
Sanırım bu bakış açısı benim Kalite Güvence Mühen-
disi olmama da yol açtı. Kalite Güvence sisteminin 
kurulması, işletilmesi, denetlenmesi ve aksayan hu-
susların iyileştirilmesi, önlem alınmasını sağlamak en 
keyif aldığım çalışma alanı oldu. Dünyaya baktığımda; 
çalıştığımda kurumdaki insan kaynağı kalitesi, yurtdı-
şındaki meslektaşlarımızdan hiçbir eksiği yok, yeter ki 
biz inançla, yılmadan çalışalım, sorgulayalım, çözüm 
üretelim, uygulayalım, sonuçları mutlaka kontrol ede-
lim ve iyileştirelim.

 Meslekteki geçmi-
şinizden söz eder misiniz? 
Hangi kurumlarda ne gibi 
görevlerde bulundunuz?

 Daha önce bah-
settiğim gibi YÖK’ün vur-
duğu ilk öğrencilerden biri 
olarak hemen her dersten 
atılıp, çıkan aflarla oku-
la dönebilen sınıfın bir 
ferdi olarak okulu beş 
yılda bitirdim.  Her dö-
nem kendi dinamikleri 
içerisinde zorlukları 
içerir ancak üniversite 
dönem arkadaşlarım ki 
buradan hepsine sevgi 
ve saygılarımı iletiyo-
rum zoru başardık ve 
uzatmalara/ derslerden 
ve okuldan atılmalara 
rağmen okulumuzu bi-
tirerek çiçeği burnunda 
birer mühendis olabil-
dik. Aldığımız eğitimin bizlere kattığı bilgi, görgü, ha-
yat deneyimi ile hayatın damarlarına karışabildik ve 
borcumuzu ödemeye başladık.

 İlk iş başvurumu takiben Ocak 1986’da Eski-
şehir HİBM K. lığında işe başladım. İlk görev yerim 
Teknik Yönetim Müdürlüğünde jet motor: J85motoru 
ve uçak çalıştırıcıları sistem mühendisliğiydi. İlk gün-
ler çok zorlu geçti, hem kuruma giren ilk kadın mühen-
disler olmamız, hem ilk iş deneyimim olması, büyük 
bir kurumun resmi yazışma dinamiği, motor sistemini 
okulda sadece termodinamik bir çevrim olarak gör-

müş olmamız ve sistemleri tanımıyor olmamız gibi bir 
çok sebep sayabilirim. Ancak ben kararlıydım ve tüm 
zorluklarına rağmen bu işin üstesinden gelecektim.  
Bir yıl çalıştıktan sonra Büyük ve köklü bir kurumda 
çalışmanın verdiği avantaj ile iki dönemlik İngilizce 
kursuna katıldım. Daha önce aldığımız öğrenime rağ-
men yabancı dil eksikliklerimi giderme şansı buldum. 
Başka kurumları bilemem ancak, çalışma hayatım bo-
yunca kurumumun bizlere cinsiyet farkı gözetmeden 
sunduğu imkanlara müteşekkirim.

 Kursa devam ederken kurumumuzda bulunan 
ve jet motorlarının yağlama yağından alınan yağ numu-
neleri ile motor üzerindeki metalik malzeme kaynaklı 
sürtünme/aşınmanın PPM cinsinden tespitiyle hasar 
mekanizmasını belirleyen  “spektrometrik yağ analizi” 
konulu tezinin tercümeleri konusunda destek verdim. 
Bu konudaki bilgilenme bana iş yerimde yeni bir kapı 
açtı. Kurs sonrası ABD’de beş aylık süreliğine İngiliz-
ce ve yağ analizi konusunda eğitime katıldım. Takip 
eden sürede 1988-1994 yılları arasında Kalite Güven-
ce Müdürlüğü kadrosuna geçtim ve burada yağ analiz 

müh., girdi kontrol müh. İmalat 
ve Jet motor kalite güvence müh. 
olarak görev yaptım. Sonra Hv. 
K.K.lığında yeni bir yapılanmaya 
geçildi ve Hv. K.K:lığı adına Ankara 
TAİ’de konuşlanmak üzere açıla-
cak Devlet Kalite Güvence Uzmanı 
olarak görevlendirildim ve kuru-
luş çalışmalarına başladık. Ancak 

süreçte TAİ’deki şubenin 
açılması ertelenince ben 
tekrar 1996 yılında 1’inci 
HİBM Komutanlığı kali-
te güvence Başkanlığında  
Kalite güvence sisteminin 
kurulması ve işletilmesine 
yönelik olarak  çalışmak 
üzere Kalite  Güvence 
sistem mühendisi olarak 
çalışmaya başladım. 2001 
yılından sonra ise Müşteri 
velinimetimizdir düsturu 
ile aynı başkanlıkta sistem 
analiz/müşteri şikayetle-
rinden sorumlu mühendis 

ve takiben dört yıldır da kısım şefi olarak görev yap-
maktayım.

 Kalite Güvence Başkanlığı’nda görev alığım 
bu süreçte; kalite Güvence sistem standartları/belge-
leri AQAP4, ISO 9110 serisi ile havacılık ve savunma 
sektörüne ilişkin AS 9000 ve ISO14001 çevre yönetim 
sistemi belgelerinin kurumumuza alınması için siste-
min kurulması, belge alımı, denetleme süreçlerinde 
aktif olarak görev aldım. Tüm bu süreçte kalite kont-
rol yaklaşımından kalite güvence sistemine geçişimi, 
kalite güvence sistemine yaptığımız girdiler aldığım 

BİzDen BİRİ
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eğitim, iyi gözlem, araştırma, yorumlama, planlama, 
uygulama, kontrol ve alınan önlemlerle hayat buldu. 
Kurumun kalite faaliyetlerini kalite kontrol uygula-
malarını kalite güvence sistemleri ile taçlandırıldı. Ça-
lışmakta olduğum kurumun F-35 uçak  motorlarının 
depo seviyesi bakım merkezi olarak belirlenmiş olması 
kalite güvence  sistemimizin geldiği nokta açısından 
beni ayrıca gururlandırıyor, çorbada tuzunun olması 
insanı mutlu ediyor. 

 Mesleğe ilişkin unutamadığınız  ya da paylaşmak 
istediğiniz bir anınızı anlatır mısınız? 

Birçok anımız vardır ancak bunları yazılı hale getir-
mediğim için hatırlamakta zorluk çekiyorum keşke 
bir yerlere bazı şeyleri not etseymişim. İşe ilk başladı-
ğımda personele nasıl hitap etmem gerektiği konusun-
da zorlandığımı hatırlıyorum. “Bey” diye itap etmeye 
karar vermiştim. Onlar da bize nasıl hitap edeceklerini 
bilemiyorlardı “bey”in karşılığı “hanım” olmuştu do-
ğal olarak. Atölye kapısından girdiğimde yada içeride 
hareket ederken meraklı gözlerle karşıla-
şıyordum ya da bakışları üzerimde hissedi-
yordum ve benim bilgimi/çözümlerimi sor-
guluyorlardı. Bu rahatsızlık vericiydi. Kısa 
zamanda benim iş odaklı yaklaşımım ve 
işleri kolaylaştırıcı çözümlerim, bizim bir 
ekip olarak çalışırsak üstesinden geleme-
yeceğimiz bir şeyin kalmayacağı yönündeki 
yaklaşımım personelin çoğu ile aramızdaki 
önyargı ve sorunları ortadan kaldırdı.

 Basit ve önemsiz gibi görünse de 
temel fiziksel bir ihtiyacın giderilmesi için 
tuvaletler her atölyede yoktu, karargah gibi var olan 
yerlerdekiler ise mevcut personel için yetersizdi, bu 
bile nasıl bir dünyaya adım attığımızın göstergesiydi. 
Hala yeni yapılan binalarda  nüfusun yarısı kadın ol-
duğu ve tuvalete belirli bir yaşa kadar tüm çocukların 
anneleri ile gittiği bir gerçeklik olsa da bu gün bile bu 
husus dikkate alınmıyor. Kadın tuvaletlerindeki “doğal 
yoğunluk” nedeniyle uzun kuyruklarda beklemek zo-
runda kalıyoruz değil mi? Bizim ihtiyaçlarımız olması 
gerektiği kadar dikkate alınmıyor dersem yanlış olur 
mu? 

 Kamu kurumunda çalıştığımız için ilk yıllarda 
etek giymek zorundaydık. Birlikte çalıştığım arkada-
şım ile birlikte bir incelemeye gittik, motorda yabancı 
madde hasarına bakacaktık ancak motor sehpaya ko-
nulmuştu ve çıkılması  ve incelenmesi gereken moto-
run ön kısmı yerden yüksekteydi. Yanımızdaki teknik 
personelden rica ettik ve sehpaya o çıktı tespitleri-
ni bize söyledi ve biz de not aldık bunu sonra rapora 
döktük. Tabii çömez olduğumuz dönemdi şimdi olsa 
bir çözüm üretir kendi işimi kendim yapardım, kendi 
yapacağın işi başkasına delege edersen sürprizlere de 
hazırlıklı olmalısın kimse senin bakış açınla bir iş yapa-

maz, o işin sorumlusu sensin ve ortaya çıkacak sorun-
ları da çözmek zorunda kalabilirsin. Neyse ki sonraki 
dönemlerde kadın Başbakan Çiller dönemindeydi sa-
nırım pantolon giymek serbest oldu da biz de rahatça 
giyer olduk.

 Genç meslektaşlarınız ne gibi önerilerde bulun-
mak istersiniz? 

 Söyleşi sırasında bazı önerilerde bulundum 
sanırım. Özetle gençlere nüfusun yüzde 50’sini tem-
sil eden hemcinslerimin de bu meslek alanında ken-
di bakış açıları ile  büyük katkı sağlayacaklarını, ülke 
kalkınmasında paylarına düşen işleri başarı ile  hayata 
geçirebileceklerine inanıyorum. Uygarlık düzeyimi-
zin artırılmasında meslek grubu olarak toplumsal ve 
ekonomik alanlarında sizlere ve bizlere çok önemli gö-
revler düşmekte.  Mühendisler olarak insanların bilgi-
lenmeleri, eğitimi ve gelişimine ilişkin, onların hayat-
larına dokunan/katkı veren enerji tasarrufu, yalıtım,  
çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı vb. proto-

tip projeler üretmemizin  önemli olduğunu 
düşünüyorum.  Atatürk’ten ve onun düs-
turlarından aldığımız güç ile gençlerimizin 
bizlerden aldığı bayrağı ileri medeniyetlerin 
ötesine götüreceğine inanıyorum. Zorluk ve 
imkansızlıkların sizlerin gayretini kırmaması 
gerektiğini ve her zaman bir çözüm yolu bu-
lunacağını hatırlatmak isterim. Geleceğimi-
zin şekillenmesi siz yeni neslin eseri olacak, 
daha güzel ve yaşanır bir dünya dileğiyle…

 Şu an neler yapıyorsunuz? Hobileriniz-
den, sosyal yaşantınızdan ve ailenizden söz 

eder misiniz? 

 Halen aynı kurumda çalışıyorum, deneyim iş-
leri kolaylaştırıyor. Tabii ki yakın bir gelecekte emekli 
olup, hayat enerjimi artıran bitki, çiçek-kaktüs yetiştir-
me, ağaç tohumundan ağaç yetiştirme faaliyetlerinde 
bulunmayı planlıyorum. Bu beni dinlendiriyor, imkan 
bulduğumda bir bahçe alarak bunları yetiştirmek hatta 
bir kedi ve köpek beslemek istiyorum. Gezmeyi seve-
rim. Yurtiçi ve dışı turlara katılmak farklı kültürleri 
ve mühendislik uygulamalarını görmeyi, değişik lez-
zetleri tatmayı, bilgi ve görgü dağarcığımı geliştirme-
yi seviyorum. MMO’nun düzenlediği etkinliklerine, 
fuar ve gezilere katılmak diğer faaliyetlerim arasında. 
İnsanların hayatına dokunan yardım kuruluşları ile 
çeşitli faaliyetlerde bulunmayı seviyorum. İnsanların 
gözlerindeki o bakışların hiçbir şeyle değiştirilemeye-
ceğini düşünüyorum, keşke imkan olsa da, yada imkan 
yaratsak da tüm dünyadaki hayatlara dokunabilsek. 
Annem, babam, kardeşlerim ve yeğenlerimden oluşan 
bir ailem var ve onlarla birlikte zaman geçirmek beni 
mutlu ediyor. Bana değerli zamanlarını paylaştıkları 
için meslektaşlarıma teşekkür ediyor, en güzel günle-
rin bizlerin ve ülkemizin olmasını diliyorum. 

BİzDen BİRİ
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TEŞEKKÜRLER BABA...
Makina Mühendisleri Odası Üyesi Makina Mühendisi Ali Borucu 3 

Temmuz 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Borucu’nun mesleki geçmi-
şini ve hayatını eşi Emel Hanım ve kızı Büşra ile konuştuk…

Emel Hanım merhaba. Öncelikle başınız sa-
ğolsun, size sabır diliyorum... Bize eşinizden 
ve hikayenizden söz eder misiniz?

Eşim Aydın’ın Söke ilçesinde doğ-
muş büyümüş. Eskişehir’e Makina 
Mühendisliği bölümünü okumak 

için gelmişti. Biz de burada tanıştık ve 24 
Kasım 1985’te eşim ile evlendik. İki kı-
zımız var. Ben hemşireyim. Eşim mezun 
olduktan sonra bir süre çalıştı ve ardından Manisa 
Alaşehir’de askere gitti. Onunla birlikte ben de as-
kere gittim. Askerdeyken bebeğimiz oldu. Askerden 
sonra İzmir’e gittik ve orada bir bisküvi fabrikasında 
işe girdi. Benim tayinim olmadı, o dönem bebeğimiz 
oldu. O sebeple ben hemşirelikten istifa ettim. Bir yıl 
kadar İzmir’de kaldıktan sonra Eskişehir’e geri dön-
dük. Arçelik’te işe başladı. 1988 yılında işe başladığı 
Arçelik’ten 2013 yılında emekli olarak ayrıldı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eşiniz iş hayatında nasıl biriydi?

 Mesleği ve çalıştığı fabrika onun için çok 
önemli ve değerliydi. Eşim çalışkan, işiyle yatıp 
işiyle kalkan biriydi. Gecenin bir yarısı makinalar 
arıza yapardı. Kalkar giderdi. Bir kere şikâyet etti-
ğini, “of” dediğini duymadım. Kolu kırılırdı, tek ko-
luyla araba kullanıp işine giderdi. Hiç izin almadan 
çalışırdı. İşini çok seviyordu. Çok dürüst, çalışkan, 
tuttuğunu koparan, yardımsever biriydi, iyi bir in-
sandı. Eşim için hiç “kötü biridir” diyen biri olma-
mıştır. Kimseye zararı olmayan biriydi. Dominant 
biriydi. Ben de onun gölgesinde yaşamaya öyle çok 
alışmıştım ki, şu an yaşadığım boşluğu ve üzüntüyü 
tarif edemem…

Makina Mühendisleri Odası’nda 
aktifti. Her zaman gider gelirdi. 
Etkinliklerine beraber katılırdık. 
En son bilirkişilik kurslarına git-
mişti. Odada bilirkişilik yapma-
ya başladı. Zaten ölmeden önce 
son yaptığı iş o oldu.

 Emekli olduktan sonra da mes-
lek hayatını sürdürdü değil mi?

 Evet. 2013 yılında emekli oldu ama hastalığı 
dönemine kadar çalışmayı sürdürdü. İş güvenliği eği-
timi aldı ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı oldu. Emekli 
olduktan sonra evde oturmak istemedi ve büro açtı. 
Hastalığına kadar bürosunda çalışmaya devam etti. 
Rahatsızlığından sonra büroyu kapattı.
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 “TEŞHİSİNİN KONULDUĞU GÜN HER 
 ŞEYİN BİTTİĞİNİ ANLAMIŞTIK”

 Peki, hastalığını ne zaman öğrendiniz?

 Babası rahatsızlandığı için Söke’ye gittik. Yol-
da bana ‘Büroyu bıraktım, devrettim’ dedi. Ben de şa-
şırdım, ‘neden’ diye sordum. Büro onu yoruyordu, ağır 
geliyordu. Çünkü aslında hastalık o günlerde kendini 
göstermeye başlamış. Biz bilmiyorduk. Söke’deyken 
rahatsızlandı, midesi falan bulandı. Hastalığı da bu şe-
kilde öğrendik. O zamana kadar çok sağlıklı olan dinç 
bir insandı. Anlayamadık… Apar topar hastaneye gittik, 
MR çektiler. MR’dan sonra doktor çıktı ve bana her 
şeyi söyledi. 4. evre beyin tümörü olduğunu öğrendik. 
Hastalığının ilk teşhisinin konulduğu gün her şeyin 
bittiğini anlamıştık. Ameliyat oldu, radyoterapi aldı. 24 
Ekim 2017’te teşhis kondu. 3 Temmuz 2018 tarihinde 
onu kaybettik. 1961 doğumluydu, 57 yaşında aniden 
kaybettik onu… Söke’nin Doğanbey adında turistik, de-
niz kenarı bir köyünde doğmuş, büyümüş. Memleketi-
ni çok severdi. Hep memleketine özlem duyardı. Deni-
ze aşıktı. En son gittiğimizde bana “Beni ölünce buraya 
getir” dedi, sanki içine doğmuş gibi. Oraya gömemedik, 
ulaşım çok zor olduğu için. İstediğini yapamadık.

 Kızlarınız neler yapıyor?

 İki kızımız var. Büyük kızımız İşletme 
mezunu. 2 yaşında bir bebeği var. Eşim torununu 
çok seviyordu. Ona doyamadı… Küçük kızımız Koç 
Üniversitesi- Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni 
bitirdi. İstanbul’da çalışıyordu, babasının has-
talık döneminde Eskişehir’e döndü. O da şimdi 
Arçelik’te çalışıyor. Babasının işyerinde iş hayatı-
nı sürdürüyor. Hepimiz onun yokluğuna alışmaya 
çalışıyoruz… Onsuz her şey çok zor…

 Peki, kızı olarak siz babanızı nasıl 
 anlatırsınız?

 Babam hep zıt düştüğüm ama her zıt düş-
tüğüm noktada da içten içe ona hak verdiğim bir 
insandı. Babam yapısı gereği dışarıdan çok sert 

gibi dururdu ama aslında bize hiç kıyamayacağını bi-
lirdik. Ne kadar bazen kızsam da hep onun yolundan 
gittim aslında. Babasının kızı derler ya tam olarak 
öyle oldu, şimdi bakıyorum da ben de mühendis olmuş 
onun çalıştığı hatta yıllarca ayak basmadığı yeri kalma-
mış olan yerde çalışıyorum. 

 O hep bir oğlu olsun isterdi, zaten erkek ola-
cağım ümidiyle benim dünyaya gelmemi istemiş. Başta 
oğlum olmadı diye küçük bir burukluk yaşamış olsa da 
beni hem kızı olarak koruyup kollamış hem de oğlu gibi 
yetiştirmiştir. Ne zaman cesaretlendirilmeye ihtiyacım 
olsa sonuna kadar yanımda dik duran, beni her konuda 

cesaretlendiren biriydi. Duygularını çok açıkça ifa-
de edemezdi ama sözlü ifade etmediği zamanlarda 
biz onun hareketlerinden, mimiklerinden ne his-
settiğini anlardık. Bana işini sevmeyi, ekmek yedi-
ği yere sadık kalmayı öğretti. Çoğu zaman bir şeyi 
ilk istediğimde kabul etmezdi, bilirdim sonunda 
kabul ederdi ama beni istediğim şeyin olması için 
emek harcayıp uğraştırmayı tercih ederdi. İyi ki de 
öyle yapmış, şimdi gerçekten istediğim bir şeyin 
sadece onu istemekle olmayacağını, emek vererek 
elde edebileceğim gerçeğini biliyorum. 

 Özgürlüğümü yavaş yavaş verdiğin ama hep 
özgür olduğumu hissettirdiğin için teşekkürler 
Baba…
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Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel:  222 22 00 666

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)                       %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde                            %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında                               %10 

indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece yakın-
larına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20 İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca, 

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

İnDİRİmleR

ROOF GARDEN HOTEL

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdik-
leri yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme 
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda 

için 275 TL, Üç kişilik oda için 179 TL,  Çift kişilik oda için 
149 TL,  Tek kişilik oda için 89 TL fiyat uygulanacaktır. 
Adres: Roof Garden Hotel Büyükdere Mh. Sarılar Sok. 
No:4 Eskişehir / info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

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

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına;
İş Güvenliği ve Sağlığı  Hizmetlerinde   %20  indirim 
uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. Cengiz Topel Cad. No:41/C Tepeba-
şı/ Eskişehir Telefon : 0 222 233 33 97  Fax:0 222 233 3397 
Cep: 0 530 548 28 67 Web Adresi:ikieylulosgb.com 

SABLON WELLNESS
Makina Mühendisleri odası üyeleri ve çalışanları ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;
Favori 208 Paketi   1.850 TL
 İş Paketi    1.700 TL 
 Sınırsız Üyelik   2.500 TL
 Profesyonel Üyelik   2.200 TL 
 Hafta İçi Üyelik  2.000 TL 
 Hafta Sonu Üyelik   1.300 TL 
 Gündüz Üyeliği   1.700 TL 
 Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sümer Mahallesi Çuhal Sokak  No: 19 
Tel: 0 222 225 35 35 

     indirim
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AMERİCAN LIFE
Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; İngilizce, YDS,  TOEFL, Çocuk 
Grubu, IELTS, Almanca, Rusça. 
Ödeme Durumu Senet Olduğunda %45-%59 İndirim,Kredi Kartı 
Olduğunda  %49-%66 İndirim, Peşin Olduğunda  %49-%75  İndirim  
uygulanacaktır.
Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.No: 40-A 
Eskişehir     
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ÇAYDERE EL SANATLARI %15Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına; Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar. 
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

YUNUSEMRE  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı eği-
timi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. Üyeler 
kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir 
TEL: 0 222 234 74 74

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına; Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz 
fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Mu-
ayene işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultu-
sunda SGK kapsamında alınan 12 TL ‘den indirim hakkı yoktur.)
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden 

%20 oranında indirim uygulanacaktır. Üyeler ödeme esnasın-
da Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren 
üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Sazova Mh. Doğanay Sk. No: 1
Tel:  0 222 2214040

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin
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TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

OPTİK BEYAZ

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indirim uygu-
lanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant Şahin Caddesi Tepebaşı Bele-
diyesi Yanı No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

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

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. Üyeler 
Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na bağlı olduk-
larını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

%25

İnDİRİmleR
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MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

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

ESKİŞEHİR DİL KOLEJİ %50Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;Eskişehir Dil Koleji  İngilizce Dil 
Eğitimi, Genel İngilizce %50, Çocuk İngilizcesi %50,
Taksitli İşlemlerde %40 indirim uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1.Cad   732. Sok No:44 
Noora Plaza B Blok Kat:4 Tepebaşı-Eskişehir 
Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@oxfordhousecollege.com 

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına;
1. Muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak gerçekleş-
tirilen tedaviler esnasında tüm tahlil, tetkik, ameliyat ve 
yatan hasta hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine yıl bo-
yunca %20 indirim uygulanacaktır. (ilaç,sarf malzemesi, dış 
doktor,onkoloji,doğum,sezaryen ve özel sigorta katılım payları 
hariçtir). 2.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve 
alınmasını zorunlu kıldığı devlete ait katılım payı muayenelerde 
yasal zorunluluk gereği talep edilecektir. 3.Check-Up paket 
tutarı üzerinden %30 indirim uygulanacaktır. 4.İndirimli sağlık 
hizmeti alabilmeleri için çalışan-üyelik kimlik kartı ya da kurum 
sevk kağıdı hazırlayacaktır. Hastalar söz konusu kimlik kartı ya 
da kurum sevk kağıdı ile müracaat etmeleri hainde indirimli 
sağlık hizmeti alabilecekledir. 5.Randevularında öncelik sağla-
nacak ve rehberlik hizmeti verilecektir. 
Adres: Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 55 
Eskişehir. TEL: 0222 221 48 48

%59

%20
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Bizim Köşe
 » Üyemiz Serhat CENGİZ’in 28.08.2018 tarihinde bir kız  

 bebeği oldu. 
  
 Eva Pelin’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

DOĞUM

» Şubemiz üyesi Ali BORUCU 03.07.2018 tarihinde,
» Şubemiz Üyeleri Yılmaz DİLEK ve Yıldırım DİLEK’in anneleri 04.07.2018 tarihinde,
» Şubemiz Üyesi Erhan SARILAR’ın babası 09.07.2018 tarihinde,
» Şubemiz  Üyesi Bahar  AY BAYRAÇ’ın ağabeyi  14.08.2018 tarihinde,
vefat etmiştir.

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

VEFAT

HASTALIK » Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Fikriye SÖĞÜTLÜ’nün  oğluna, 
» Üyemiz Belgin BAYER’e ,
» Şubemiz Personeli Yusuf ATICI’ya,

geçirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi 
sunar, acil şifalar dileriz...

» Üyemiz Ali Yücel YALÇIN, Demet ÖZER ile 07.07.2018 tarihinde,
» Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi Personeli Savaş KOCAKAYA, Deniz SARI ile   

     20.07.2018 tarihinde,
» Üyemiz İsmail Onur SAVAŞ, Aydan YALÇINER ile 28.07.2018 tarihinde,
» Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi Personeli Emre CANSU, İkbal GÜRKAN ile    

     05.08.2018 tarihinde,
» Üyemiz Erdem TUNCA, Fatma ÖZDAMAR ile 08.08.2018 tarihinde,
» Üyemiz Nilgün BAĞÇECİ, Tansel DÖNER ile 17.08.2018 tarihinde,
  Evlendiler. Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

SÜNNET
» Şubemiz Personeli Metin KARA’nın oğlu Murat Atakan’ın 07.07.2018 tarihinde            

    sünnet düğünü olmuştur.

Kendisine mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz…
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