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SUnUm

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Bilindiği gibi Haziran ayı üniversitelerimizin me-
zun verdiği aydır. Bu ay bölge üniversitelerden 
mezun olan gencecik pırıl pırıl arkadaşlarımız 

heyecanla aramıza katıldı. Genç meslektaşlarımızın 
gelişimlerine oda olarak katkı sunmaya devam edece-
ğiz. Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zamanlarda 
meslektaşlarımızın kendilerine uygun iş bulmaları 
konusunda katkı sağlanmaya devam edeceğiz.

Bilindiği gibi Eskişehir’de yapılması düşünülen termik 
santralin ihalesi iptal edilmiştir ama bu iktidarın bu 
ihaleden vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. Yakın 
zamanda yeni bir ihale şartnamesi ile tekrar ihaleye 
çıkacaklardır. Biz de bu termik santralin yapılmaması 
için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli 
kamuoyunu oluşturarak yasal çerçevede mücadele-
mizi sürdüreceğiz. Ülkenin enerji ihtiyacının yenile-
nebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması konusunda 

görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edece-
ğiz. MMO olarak ülkemizin geleceğinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarında olduğunu inatla söylemeye de-
vam edeceğiz.

Bölge sanayimizin gelişimi için firmalarımızla gö-
rüşmelerimize devam ediyoruz. Sanayi ve oda ilişki-
lerimizi en üst seviyeye çıkartarak, hem bölge firma-
larımıza hem üyelerimize katkı sunmak için gerekli 
girişimleri yapıyoruz ve bu konuda herkesten destek 
bekliyoruz. Ülkemizin bu zor durumdan çıkması için 
sanayicilerimizin desteklenmesi ve bunun milli bir 
politika haline getirilmesini istiyoruz. İthalatını azal-
tan, ihracatı ithalatından en az 2 kat fazla olan ülke 
hayaliyle oda olarak gerekli destekleri vermeye devam 
edeceğiz. Gelişen sanayimizle beraber meslektaşları-
mızın hak ettikleri ücretleri alması en büyük hedefi-
mizdir.
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İÇİNDEKİLER
İÇİnDekİleR

LEONARDO DA 
VİNCİ GÖZÜYLE 
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GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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KÜTAHYA İL 
TEMSİLCİLİğİMİZDE 
GELENEKSEL MESLEGE 
HOŞGELDİN BULUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİ – İŞLETME 
MÜHENDİSLİğİ 
ESKİŞEHİR YEREL 
KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇOK KULLANIMLI 
1500M. İRTİFALI 
ROKET TASARIMI

6. YEREL KADIN 
KURULTAYI

BİZDEN BİRİ:
FATMA GÖÇEN
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eĞİTİmleR

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi 

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi) 15-16 Mayıs  2019 MMO Eskişehir 

Şube 7

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Dolum 
ve Boşaltım Personel Kursu 

Enis Emrah ERTAN 
(Makina Mühendisi)

02-03 Mayıs  
2019

Kütahya İl 
Temsilciliği 20

Elektrokar Eğitimi Erhan İNAN  
(Makina Mühendisi)

02-03 Mayıs   
2019 TÜLOMSAŞ 37

LPG Otogaz İstasyonları Dolum 
ve Boşaltım Personel Kursu 

Ali Hakan  YILDIZ 
(Makina Mühendisi)

08-09 Mayıs  
2019 Eskişehir  15

Sepetli Hidrolik Platform 
Eğitimi

Erhan İNAN  
(Makina Mühendisi)

08-09 Mayıs   
2019

Eskişehir 
Odunpazarı 
Belediyesi 

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü

6

LPG Otogaz İstasyonları Dolum 
ve Boşaltım Personel Kursu 

Erkan SÜTPINAR  
(Makina Mühendisi)

13-14 Haziran 
2019

Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 21

EĞİTİMLER

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi  
Eskişehir  15-16 Mayıs  2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve Boşaltım Personel Kursu 
Kütahya il temsilciliği 02-03 Mayıs 2019

Hidrolik Platform Eğitimi Park Bahçeler 
Odunpazarı Belediyesi 08-09  Mayıs 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve Boşaltım Personel Kursu 
Eskişehir  08-09 Mayıs  2019

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 
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LEONARDO DA VİNCİ GÖZÜYLE SIHHİ 
TESİSAT SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz ile Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin 
ortaklaşa düzenlediği 2018/2019 eğitim seminerlerinden 8’incisi 04 Mayıs 

2019 tarihinde Şubemiz Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Leonardo Da Vinci Gözü ile Sıhhi Tesisat konu-
lu seminere Ömer Kantaroğlu konuşmacı ola-
rak katıldı. Seminer sunumuna Leonardo Da 

Vinci hakkında yazılan çok sayıda kitabı okuduğunu 
ve kendisine özel ilgi beslediğini belirterek başlayan 
Kantaroğlu, Da Vinci’nin sanatçı kişiliğinin yanında 
titiz bir kişi olduğunu bu nedenle hijyen ve şehircilik 
sorunlarına yöneldiğini söyledi. 

Sunumunda; sıhhi tesisat alanında Leonardo Da 
Vinci’nin kendi döneminde yaptığı çalışmaları anla-
tan Ömer Kantaroğlu, sunumunda sıhhi tesisat mü-
hendisliği teknolojisi ve prensipleri, atık su, havalı 
tesisat, hava alma şapkası, çözüm yağ ayırıcıları gibi 
konu başlıklarında bilgiler aktardı. Seminerin son 
bölümünde konuşmacı, dinleyicilerden gelen sorula-
rı yanıtladı. 

1 MAYIS COŞKUSU
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü coşkuyla 

kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB Eskişehir 
İl Koordinasyon Kurulu, Eskişehir Tabip 

Odası, Kristal İş Sendikası, Siyasi Partiler ve  
Şubemizin katıldığı 5 bin kişilik kortej Atatürk 

Bulvarı üzerinden Odunpazarı Meydanı'na gel-
di. Burada yapılan konuşmaların ardından ka-
tılımcılar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. 
Etkinlik Abdal Haluk Tolga İlhan’ın konseriyle 
son buldu.
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GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TASARLIYOR 
PROJE YARIŞMASI XII. SONUÇLANDI

“Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor” Proje Yarışması’nın bu yıl on ikincisi gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan ekiplerin projelerinin değer-
lendirilmesi, Jüri Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 
tarihinde Şubemizin Eğitim Salonu’nda ekip-

lerin proje sunuşlarının gerçekleştirmesiyle sonuç-
landı. Prof. Dr. Nimetullah Burnak, Prof. Dr. L. Berrin 
Erbay, Doç. Dr. Mesut Tekkalmaz, Doç. Dr. Mustafa 
Ulutan ve Şube Başkanımız Atila Tomsuk’tan oluşan 
Jüri Kurulu`nun; projenin yenilikçilik derecesi, ulusal 

ve/veya yerel ekonomiye sağlayacağı katkının önemi, 
uygulanabilme kolaylığı, raporun yeterliği, sunumun 
yeterliliği, projenin hayata geçirilebilmesi kriterleri 
kapsamında yaptığı değerlendirme sonuçlarına göre 
yarışmaya katılan ekiplerden dereceye giren öğrenci 
üyelerimize mezun olduktan 6 ay süre içerisinde Mes-
lek İçi Eğitim Merkezi eğitimlerinden bir tanesine üc-
retsiz katılım sağlayabilecek.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE
KAPASİTE KISITLI ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME 
PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI VE BİR 

İŞLETMEDE UYGULANMASI

Bu çalışmada oluklu mukavva üreten bir işletme-
deki atölye tipi çizelgeleme probleminin özel 
bir hali olan esnek atölye tipi çizelgeleme prob-

lemi ele alınmıştır. İşletmede hâlihazırda çizelgeleme 
probleminin çözümüne yönelik olarak herhangi bir 
sistematik çözüm yaklaşımı kullanılmamaktadır. Bu 
durum siparişlerin gecikmesine yol açmakta ve işlet-
meye özgü çizelgeleme modellerinin ve çözümlerinin 
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. İşletmeye özgü 
esnek atölye tipi çizelgeleme problemi için, problemi 
üç aşamada çözen yeni bir çözüm yaklaşımı geliştiril-

miştir. Her bir aşama için sırasıyla; sıra bağımlı hazır-
lık süreli tek makine çizelgeleme matematiksel modeli, 
tek makine çizelgeleme matematiksel modeli ve para-
lel makine çizelgeleme problemi olmak üzere üç farklı 
matematiksel model oluşturulmuş, bu matematiksel 
modellerde amaç fonksiyonu toplam gecikmeyi en aza 
indirmek olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu modellere 
kapasite kısıtı eklenerek problem genelleştirilmiş ve 
literatürdeki benzer çalışmalara kıyasla daha uygula-
nabilir çözümler üretebilmesi sağlanmıştır. Önerilen 
matematiksel modeller küçük boyutlu ve gerçek hayat 
problemleri kullanılarak GAMS/CPLEX ile kapasite 
kısıtsız ve kapasite kısıtlı olarak test edilmiş ve elde 
edilen sonuçlar birbirleriyle ve işletmenin çizelgele-
riyle karşılaştırılmıştır.
 
PROJE EKİBİ

Danışman  Doç. Dr. Tuğba Saraç -  ESOGÜ/Endüstri  Müh. 
Böl. Öğretim Üyesi

Mehmet Ali Karabulut - ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE ÇOKLU DEPOLARDA HETEROJEN ÜRÜN RAF 
ATAMA PROBLEMİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Depolar, tedarik zinciri sisteminde şirketler için 
önemli bir rol oynamaktadır. Depo performan-
sındaki iyileştirmeler, müşteri memnuniyetini 

arttırırken, doğru ürünü doğru müşteriye teslim etme 
süresini ve depolama maliyetini azaltır. Bu çalışma-
da, bir seramik fabrikasında depo yerleşimi problemi 
tartışılmış ve matematiksel bir model geliştirilmiştir. 
Geliştirilen matematiksel modelde amaç, ABC anali-
zinden gelen ürün önceliklerine göre ürünleri raflara 
atamak ve malzeme taşıma mesafesini azaltmaktır. 
Modelin çözümünde GAMS (Genel Cebirsel Model-
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leme Sistemi) kullanılmıştır. Matematiksel modele ek 
olarak Excel Macro kullanılarak sezgisel bir algoritma 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, ürünlerin 
ulaşım mesafesini azaltmak ve işçilik, zaman ve mali-
yetten tasarruf etmek amaçlanmıştır.

PROJE EKİBİ 

Danışman Doç. Dr. Zehra Kamışlı Öztürk -  Eskişehir 
Teknik Üniversitesi / Endüstri Müh. Böl. Öğretim Üyesi

Çisem Gülen- Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstri 
Müh. Böl. 4. Sınıf

Ayşenur Çiçek -Eskişehir Teknik Üniversitesi / Endüstri 
Müh. Böl. 4. Sınıf

Mehmet Deniz Serttaş -Eskişehir Teknik Üniversitesi / 
Endüstri Müh. Böl. 4. Sınıf

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE ERGONOMİK MONTAJ HATTI DENGELEME 
VE YENİ BİR HAT KURULUMU 

Montaj hatlarındaki iş yükü dengesizlikleri 
üretim hızında olumsuz bir etkiye sahiptir. 
Ergonomik anlamda dengelenmemiş mon-

taj hatları iş yükü verimsizliğinin yanı sıra kas iskelet 
hastalıklarına da yol açmaktadır. Bu çalışmada bir 
metal sanayisinde bulunan kit montaj ve son montaj 
manuel hattında gerçekleştirilen işlemler incelen-

miştir. Çevrim süresi ve işlem önceliklerinin dikkate 
alınmasının yanı sıra ergonomik risk kısıtları da ince-
lenmiştir. Mevcut işlem merkezlerinin REBA skorları 
çıkarılmıştır. Riskli bulunan iş merkezleri belirlenmiş, 
en büyük aday yöntemi de kullanılarak hat dengeleme-
si yapılmıştır. İki montaj hattının birleştirilmesi yolu-
na gidilerek seyrek elemanların en aza indirgenmesi 
ve üretim hızının arttırılması öngörülmüştür. Arena 
programında yeni kurulacak olan hattın benzetim mo-
deli yapılacak olunup hattın ekonomikliği ayrıca göz 
önünde bulundurulacaktır.

PROJE EKİBİ

Danışman Prof.  Dr. Emin Kahya -  ESOGÜ / Endüstri 
Müh. Böl. Öğretim Üyesi

Gamze Ünlüer – ESOGÜ / Endüstri Müh. Böl. 4. Sınıf

Zeynep Özge Demirci – ESOGÜ / Endüstri Müh. Böl. 4. 
Sınıf

Jüri Kurulu; Prof. Dr. Nimetullah Burnak, Prof. Dr. L. Berrin Erbay, Doç. Dr. Mesut Tekkalmaz, 
Doç. Dr. Mustafa Ulutan ve MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk’tan oluştu.
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MESLEĞE HOŞGELDİN
Şubemizin her yıl düzenlediği “Mesleğe Hoş Geldin Buluşması” Tepebaşı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri 
ve Makina Mühendisliği, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Bile-

cik Şeyh Edebali Üniversitesi Makina Mühendisliği 
son sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinliğin açılış ko-
nuşmasını Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila 
Tomsuk yaptı. Tomsuk, 1991 girişli olduğunu ve bu 
etkinliğin yıllardır yapıldığını belirterek, “Burada 
neler yapacağız, etikler kurallar içinde sınavlara gi-
rerek mesleğe başlayacaksınız. Bu ülke ve aileleri-
niz sizlere çok şey verdi. Ellerinden geleni yaptılar, 
sizlerde eğitimi tamamladınız. Ülkeye ve ailenize 
hizmetler sunacaksınız, başarılı olacağınıza inanı-
yorum” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener konuşmasına “Daha iyi bir or-

tamda daha iyi şartlarda hoş geldin demek isterdim” 
diye başladı. “Ülkede işsizliğin %15, genç işsizliğin 
%30’larda olduğu bir ortamda mezun oluyorsu-
nuz” diyen Yener şunları söyledi:  “Ülkede sanayinin 
daraldığı ortama hoşgeldiniz diyorum. Bugünleri 
dayanışarak birlikte atlatacağız. İş bulmaya çalışa-
caksınız, başladığınızda uzmanlaşacaksınız. 110 bin 
üyesi olan Odamız var. Yayınlarımız var, eğitimleri-
miz var. Web sayfamız var. Enerji, sanayi portalımız 
var. Teknik kitaplar yayınlıyoruz. Oda raporları var. 
Demiryolu raporu var yeniden. Ülkenin gerçekliği 
anlamında yararlanabilirsiniz. Seminer, paneller 
uluslararası kongrelerimiz var. Ciddi anlamda bilgi 
paylaşımı var. Yemin edeceğiz. Mesleki etik ilkeleri-
miz var. Türkiye’ye topluma, kendisine sorumlulu-
ğunuz var. Arkasında duramayacağımız hiçbir şeyin 
altına imza atmayacaksınız. İşte bu ilkemiz. Mühen-

Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi’nde 03 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener

Proje Danışmanı Doç.Dr. Tuğba  Saraç, 
Proje ekibinden Mehmet Ali Karabulut’a 
birincilik ödülünü MMO  Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, verdi

MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk
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Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi’nde 03 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

disliğe sahip çıkmalıyız, odamıza sahip çıkmalıyız. 
Mesleğin onurunu koruyacağız. Beraber yapacağız, 
mesleki onuru birlikte koruyup yükselteceğiz. Ba-
rışı ve yaşam hakkını savunan Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konseyine hapis cezası verdiler. Buna sessiz 
kalmayacağız. Birbirimize dayanışarak bugünlerden 
çıkacağız.”
Konuşmalardan sonra “Geleceğin Mühendisleri 
Tasarlıyor Proje Yarışması’nda dereceye giren öğ-
rencilere ödülleri verildi. Birincilik ödülüne layık 
olan Proje Danışmanı Doç. Dr. Tuğba Saraç, Proje 
ekibi Mehmet Ali Karabulut’a MMO Yönetim Kuur-
lu Başkanı Yunus Yener, İkincilik ödülünü kazanan 
Proje Danışmanı Doç.Dr. Zehra Kamışlı Öztürk, 
Proje Ekibi Çisem Gülen, Ayşenur Çiçek ve Mehmet 
Deniz Serttaş’ ın ödülünü Eskişehir Teknik Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı Gürsoy Arslan, üçüncülük 
ödülünü kazanan Proje Danışmanı Prof. Dr. Emin 
Kahya, Proje ekibi Gamze Ünlüer ve Zeynep Özge 
Demirci’ ye ödülü-
nü Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı-
mız Atila Tomsuk 
verdi. Ödül töre-
ninden sonra öğ-
renciler yemin et-
tiler ve öğrencilere 
rozet takma töreni 
g erçekleştirildi .  
Etkinlik verilen 
kokteyl ile sona 
erdi. 

Proje Danışmanı Doç.Dr. Tuğba  Saraç, 
Proje ekibinden Mehmet Ali Karabulut’a 
birincilik ödülünü MMO  Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, verdi

İkincilik ödülünü kazanan Proje Danışmanı Doç. Dr. Zehra 
Kamışlı Öztürk, Proje Ekibi; Çisem Gülen, Ayşenur Çiçek 
ve Mehmet Deniz Serttaş’a ödülünü Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürsoy Arslan verdi

Üçüncülük ödülünü kazanan Proje Danışmanı 
Prof. Dr. Emin Kahya, Proje ekibi Gamze Ünlüer ve 
Zeynep Özge Demirci’ ye ödülünü Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk verdi.
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KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
GELENEKSEL MESLEGE HOŞGELDİN 

BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kütahya İl Temsilciliğimizin Geleneksel “Mesleğe Hoş Geldin” etkinliği 
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 

Bölümü Ana Kapısı önünde 03 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı.

Etkinliğe Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, Makina Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan 

Köse, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Özden Üstün, Bölüm Başkan Yardım-
cıları, Makina Mühendisliği ve Endüstri Mühen-
disliği Bölümlerinden mezun olacak öğrenciler 
ve öğretim üyeleri katıldı. Etkinliğin açılış ko-
nuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası 
Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Alper Demiral mesleğe yeni katılacak 
öğrencilere seslenerek, “Sayın Bölüm Başkanım 
ve Öğretim Üyeleri, Sayın Belediye Başkanım 
sevgili meslektaşlarım ve kıymetli aileleri öğrenci 
üyelerimizin mezuniyet töreninde bulunduğum 
için Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsil-
ciliği olarak mutluluk duyuyorum. 4 yıllık mühendis-
lik eğitimini gece gündüz demeden zorlu sınavlarını 
başarıyla tamamlayan sizleri yani meslektaşlarımı 
ve hiçbir zaman aklından çıkarmayarak destekleyen 
ailelerinizi kutluyorum. Ayrıca sizlerle birlikte olma-
mızı sağlayan iyi bir mühendis olarak yetişmenizde en 
büyük katkı sunan başta Makina Mühendisliği Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Köse ve Endüstri Mü-
hendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden Üstün 
olmak üzere tüm öğretim üyelerimizi odamız adına 
kutluyorum. Bugün sizler için bir sonun başlangıcı 

olan uzun bir meslek 
hayatınızın ilk günü. Sizler Atatürk'ün de belirttiği gibi 
ülkemizin ve mesleğimizin geleceğisiniz. Mesleğimize 
sunacağınız emek ve değerler bizim için çok önemli-
dir. Odamız siz mühendislerin emeklerini korumak 
için dün olduğu gibi bugün de vardır. İşçilerin hakları-
nı işçi sendikaları, memur haklarını memur sendikala-
rı koruduğu gibi mühendislerin hak ve hukukunu yasal 
olarak meslek odamız korumaktadır. Sizleri önemsi-
yoruz ve sizlerle birlikte odamız ve mesleğimiz daha 
güçlü olacaktır. Sevgili meslektaşlarım hepinizi saygı 
ile selamlıyorum ve mesleğe hoşgeldiniz” dedi.
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ENDÜSTRİ – İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
ESKİŞEHİR YEREL KURULTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Endüstri – İşletme 

Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından, “Akıllı Üretim Sistemleri ve 
Geleceğin Fabrikaları” konusundaki bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı, 

Endüstri – İşletme Mühendisliği Eskişehir Yerel Kurultayı 04 Mayıs 2019 
tarihinde Şubemiz Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Elektrik Yüksek Mühendisi ve Bilgisayar De-
netim Uzmanı Gürcan Banger ve Candy 
Hoover’da maliyet analisti ve yaratmak.com’ un 

kurucusu Endüstri Mühendisi Özdemir Apaydın’ ın 
konuşmacı olduğu yerel kurultayımızın moderatörlü-
ğünü Lande Endüstriyel Metal Ürünler San. Tic. Ltd. 
Şti.’ den Endüstri Mühendisi Umur Bugay Güler yaptı. 

“Günümüz dünyasında bir veri yığını içinde yaşıyoruz”

Gürcan Banger konuşmasında Endüstri 4.0 ve Akıllı 
İşletmeler hakkında bilgi verdi. Programda konuşan 
Gürcan Banger, dünyanın bir veri yığını içerisinde 
bulunduğuna dikkat çekerek, “Termometreye baktı-
ğımızda termometrenin üzerinde 25 derece yazdığını 
görüyoruz. Bu derece bir ölçümdür ve Endüstri 4.0 
dilinde veridir. Dolayısıyla veri = ölçüm demektir. 25 
derece bize çok sıcak geliyor dediğimizde yaptığımız 
o ölçümü yorumlamış oluyoruz. Sıcak bulduğumuz 
andaki o fikre ise enformasyon diyoruz. Eğer 25 de-
receyi sıcak bulup ince giyinmeliyim diye bir kural 
çıkarıyorsak buna da bilgi adını veriyoruz. Günümüz 
dünyasında bir veri yığını içindeyiz ve biz, bunlar içe-
risinden işimize yarayacak olanı ayıklayıp yönetim ve 
üretim kararları vermek istiyoruz. Endüstri 4.0 ile di-
jitalleşme ve dijital dönüşüm dediğimiz şeyin özü bu.  
Endüstri 4.0’ı akademik olarak kısaca tanımlarsak, 
bilişim, iletişim, internet, sensör, otomasyon, yapay 

zekâ, robotik teknolojileriyle operasyonel teknolojiler 
dediğimiz üretim yönetim teknolojilerinin bir araya 
gelmesidir diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Buz dağının alt tarafı her gün değişiyor”

Endüstri 4.0’ın çeşitli teknolojiler üzerinden geliştiği-
ni ifade eden Gürcan Banger, “Literatür izlendiğinde, 
dünyada Endüstri 4.0’ın üzerinde yükseldiği birtakım 
ana teknolojiler olduğu görülüyor. Geçen sene Londra 
Emperyal Koleji’nde dünyadaki teknoloji ve inovas-
yonların neler olduğunun belirlenmesi amacıyla bir 
araştırma yapıldı. Araştırmaya göre dünyada 99 tane 
teknoloji ya da inovasyon var. Bu bir buz dağı hikâyesi 
değil. Buzdağının üstünü her gün görüyoruz ama buz 
dağının alt tarafı her gün değişiyor. Yeni teknolojiler 
birbirleriyle kombinler yaparak, yeni teknolojik olu-
şumlar ve gelişmeler yaratıyorlar” dedi. 

İkinci bölümde konuşan 
Özdemir Apaydın ise 
Büyük Veriler, Veri Ana-
lizi ve Veri Madenciliği 
hakkında konuşma yap-
tı. İnteraktif bir sunuş 
yapan Özdemir Apaydın 
katılımcıların sorularını 
cevaplamasıyla etkinliği-
miz son buldu. 
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ŞUBEMİZ KADIN ÜYELERİMİZLE 
BAHAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Eskişehir Şubesi kadın üyeleriyle ger-
çekleştirdiğimiz geleneksel hale gelen “Ba-
har Buluşması” etkinliği bu yıl 5 Mayıs 2019 

tarihinde Müze de Cafe Kitchen’da düzenlendi. Oda-
mızın Kadın Komisyonu öncülüğünde yapılan etkinli-
ğimize 30 kadın üyemiz katıldı.  

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ’NİN 

(KEMM) AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene 

Merkezi (KEMM) açıldı.

Açılışa MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz 
Yıldırım, TMMOB Eski Başkanı ve MMO 

MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, 
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşe Hamamcıoğlu, 
MMO Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu, MMO 
Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, MMO İzmir 
Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, MMO Kocaeli Şube 
Başkanı Murat Kürekçi, MMO Trabzon Şube Başkanı 
Fulya Bankoğlu, MMO İzmir Şube Teknik Görevli Ni-
yazi Oğuz, MMO Eskişehir Şube Teknik Görevli İlker 
Özcan, TOFAŞ Üretim Teknolojileri Müdürü Devrim 
Kemal Sinal ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim 
Kılıç katıldılar.
Açılış konuşmasını yapan MMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm ka-
tılımcılara teşekkür ederek, “Odamız, kuruluş amaç-
ları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim 
duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve 

teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin 
güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler dü-
zenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz 
sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlen-
dirilmesi kapsamında kaynak teknolojileri alanında, 
dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke 
sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi 
ve sınavlarının yapılabilmesi için 2010 yılında oluştur-
duğumuz ve bugüne kadar uygulamalı eğitim merkezi 
olarak hizmet veren merkezimiz bundan sonra Oda 
merkezi kararı ile kurulan ‘’Kaynak Eğitim ve Muaye-
ne Merkezi-KEMM” olarak hizmet vermeye devam 
edecektir” dedi.
“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; “Kaynak ve 
Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında, gerek 
mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tara-
fından verilen tüm hizmetlerin; Merkezi olarak yürü-
tülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, 
bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Kaynak ile 
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ilgili tüm alanlarda vasıflandırılması ve belgelendirme-
sini amaçlamaktadır” ifadelerini kullanan Düşünceli, 
MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin, Ma-
kina Mühendisleri Odasına, sanayimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diledi.
Ardından MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
konuşma yaptı. “Bursa KEMM’ de üyemizin kaynak 
mühendisliği yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu yolculuk-
ta destekleyici sertifikasyon, belgelendirme çalışmaları 
yapacağız. Bu belgelendirme çalışmalarında ulaşılabi-
lir ve tercih edilebilir olmaya gayret göstereceğiz” ifa-
delerini kullanan Yener, “Bursa KEMM’ de eğitimler 
sayıca, çeşitçe yeterli olacak ve ileri seviye eğitimlerin 
de yuvası burası olacak. Konferans, seminer ve çalıştay-
lara ağırlığımızı koyacağız. Profesyonel ve uzun süreli 
ortak çalışmaları nasıl yapacağımızı kurgulayacağız, 

uygulayacağız” dedi.
Bursa KEMM’ de sektördeki MMO üyelerinin, ül-
kemizin ihtiyaç duyduğu, danıştığı, merakla izlediği 
ve kritik sanayi bilgisine ulaşabileceği bir yer kurma-
yı amaçladıklarını belirten Yener, “Bursa KEMM’ de 
Kaynak Mühendisliği alanında bugünün tarihi, kay-
nak ekipmanlarından, sarf malzemelerine, iş güvenli-
ğinden, el kitaplarına, çeşitli enstitü işbirliklerinden, 
ülkeye yayılı eğitim merkezine, kaynakla ilgili işgücü 
yetiştirmeden, sektörün birikimini tüm ülkeye açmaya 
kadar çok çeşitli alanlar, düşünülerek uygulanacak, var 
olacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından TMMOB MMO KEMM Mü-
dürü Ersan Gönül, KEMM’ de gerçekleştirilen eğitim, 
sınav, belgelendirme, vasıflandırma ve teknik hizmetle-
re dair bilgilendirme yaptı.

ŞUBE YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI VE KÜTAHYA 
İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME 
KURULU, KÜTAHYA 
BELEDİYE BAŞKANI 
PROF. DR. ALİM 
IŞIK’I ZİYARET ETTİ

MMO Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila 
Tomsuk, Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı 
Mehmet Alper Demiral ve Temsilcilik Yürüt-

me Kurulu Sayman Üyesi Özgür Muslu, 2 Mayıs 2019 
tarihinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı 

ve Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ile İl-
yas Bahar’ı makamında ziyaret ederek, tebriklerini ilet-
tiler. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk, 
SMM’lerin mesleki denetimleri ve teknik hizmetler ile il-
gili Kütahya için birlikte çalışma temennisinde bulundu.
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BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ 
MMO Şube Yönetim Kurulu 

Başkanımız Atila Tomsuk, 
Bilecik il Temsilciliği Yü-

rütme Kurulu Başkanı Özer Yılmaz, 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Sekre-
teri Mehmet Yener Akdoğan, 07 Ma-
yıs 2019 tarihinde Bilecik Belediye 
Başkanı olarak seçilen Semih Şahin’i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette; Yö-
netim Kurulumuz, Semih Şahin’ e yeni 
görevinde başarılar diledikten sonra 
teknik konular ve Bilecik şehrimizde 
yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
BOZÜYÜK BELEDİYE 
BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Eskişehir Şube Yönetim Kurulumuz, 
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bak-

kalcıoğlu' nu 23 Mayıs 2019 tarihinde maka-
mında ziyaret etti. Ziyarete MMO Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tom-
suk, Şube Sayman Üyesi Esra Turan, Bilecik 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Özer 
Yılmaz  katıldı. Hayırlı olsun ziyaretinde, Oda 
ile Belediye arasında makina mühendisliğini 
ilgilendiren konularda karşılıklı diyalog içinde 
olunacağı belirtildi. 

Makina Mühendisleri Odası Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yıl-
dırım Göbel, Temsilcilik Yürütme Kurulu 

Sekreter Üyesi Y. Mahir Burhan, Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Şenkabak, Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Kaplan ve Temsilcilik 
teknik görevlileri Erkan Sütpınar ve Ali Değirmen 31 

Mart yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Meh-
met Zeybek’i 24 Mayıs 2019 tarihinde  makamında  
ziyaret etti. Ziyarette; Yürütme Kurulumuz, Mehmet 
Zeybek’e yeni görevinde başarılar diledikten sonra tek-
nik konular ve Afyonkarahisar’ da yapılabilecek ortak 
çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR 
BELEDİYE BAŞKANINA 

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ YAPILDI

MAKINA 14



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 15

ŞUBe’Den HaBeRleR

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI 

KAZIM KURT’U ZİYARET ETTİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Odun-

pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u 11 Haziran 2019 tarihinde ziyaret etti. 

MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, 
Odunpazarı Belediyesi’nin ortak 

projeler ve fikir alışverişlerinde bulunaca-
ğını belirtti. Ziyarete MMO Eskişehir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk ve 
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Nezihe Hanecioğlu, MMO Eski-
şehir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet 
Aykanat, MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Saymanı Esra Turan, MMO Eskişe-
hir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Fik-
riye Söğütlü katıldı. Başkan Kazım Kurt’un 
makamında gerçekleşen ziyarette MMO 
Eskişehir Şube Yönetim  Kurulu Başkanı 
Atila Tomsuk, Başkan Kazım Kurt’u ye-
rel seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan 
dolayı tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi’nin yeni dö-
nemde vizyon projelere imza atacağını söyleyen Atila 
Tomsuk, Makina Mühendisleri Odası ve Odunpazarı 
Belediyesi’nin ortak projeler ve fikir alışverişlerinde 
bulunacağını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniye-

ti dile getiren Başkan Kazım Kurt, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Meslek odaları ile her 
zaman iş birliği içinde olduklarını ifade eden Başkan 
Kazım Kurt, Makina Mühendisleri Odası ile de her za-
man iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

KÜTAHYA AFAD İL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM 
HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ, TEMSİLCİLİK 

YÜRÜTME KURULUMUZU ZİYARET ETTİ
Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü 

Muammer Sağdıç, Temsilcilik Yürütme Kurulumuzu 18.06.2019 tarihinde ziyaret etti.  

Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali 
Artun ve Yönetim Hizmetleri Şube 
Müdürü Muammer Sağdıç ziyarette 

bulunurken, Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Mehmet Alper Demiral hazır bu-
lundu. Ziyarette AFAD ekibinin çalışma-
ları hakkında Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanımız Mehmet Alper Demiral’a bilgi 
verildi. Yürütme Kurulu Başkanımız Meh-
met Alper Demiral da Temsilciliğimizin 
çalışmalarını hakkında bilgi vererek birlik-
le yapabilecek çalışmalar konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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İŞ SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HAFTASI 4-10 MAYIS 2019

Çalışanların iş yerinde oluşabilecek kazaları ön-
lemek için yeterli önlemlerin alınması ve “İş 
Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi 

için 1987 yılından itibaren ülkemizde her yıl 4-10 Ma-
yıs tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hafta-
sı" olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz iş kazalarında ön 
sıralarda yer almaktadır. Önlem alındığı takdirde iş 
kazalarını engellemek mümkün iken; ILO’nun 2009 
yılında yaptığı açıklamalara göre dünyada her yıl 270 
milyon iş kazası meydana gelmekte, her 15 saniyede 
bir işçi yaralanmakta ve her gün yaklaşık 6 bin 300 
kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşa-
mını yitirmektedir. Üstelik iş kazalarında doğrudan 
harcamalar, dolaylı harcamaların 4 ile 10 katı arasında 
gerçekleştiğinden sosyal güvenlik sistemine maliyeti 
artırmaktadır. 

Devletin, işçi sağlığı-iş güvenliği alanında araştırma 
yapmaktan, üretim süreçleri konusunda tarafları bil-
gilendirmeye, ulusal mevzuatı günün gereksinimleri-
ni karşılayacak bir biçimde güncelleştirmekten, insan 
sağlığını her şeyin üstünde tutarak işyerlerini etkili bir 
biçimde denetlemesine kadar pek çok sorumluluğu 
vardır. Devlet, işçi sağlığı ve güvenliğinin zorunlu kıl-
dığı tüm önlemlerin alınmasını sağlamak konusunda 
işverenlere gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Çalış-
ma şartları, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığı-
nı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, iş 
güvenliğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu ara-
sında bir ilişki kurmak mümkündür. 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana ge-
len iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümü 
ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla 
sonuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsü ve 
meydana gelen maddi zararın ve milli servet kaybının 

büyüklüğü, insanların iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde 
önemle durmalarının önemli nedenleridir. Sağlıklı ve 
güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklar-
dan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalış-
ma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek 
etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin 
alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına 
yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışma-
larının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağ-
lıklarının korunmasıdır.

Ülkemizde;

1. Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte,

2. Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta

3. Her altı saatte de 1 çalışan ölmektedir.

Ülkemizde 2019 yılının Ocak ayında en az 159 işçi, 
Şubat ayında en az 125 işçi çeşitli nedenlerden dolayı 
geçirmiş olduğu iş kazaları sonucu yaşamını yitirmiş-
tir. Ölenlerin 9’ u kadın işçi, 116’sı ise erkek işçidir. 
Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 145 işçi 
iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Ölümler en 
çok inşaat, taşımacılık, tarım vb. işkollarında gerçek-
leşmiştir. En fazla ölüm nedenleri ise ezilme/göçük, 
trafik/servis kazası ve yüksekten düşmedir. En çok işçi 
ölümleri İstanbul, Mersin, Aydın, Sakarya ve Muğla’da 
yaşanmıştır. 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu
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RM/A İSTASYONLARINDA ISITMA 
SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Giriş

Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan enerji 
kaynağı olan doğal gaz üretiminden tüketimine 
kadar bazı değişikliklere uğramaktadır. Kulla-

nıma uygun hale gelene kadar kompresör, basınç dü-
şürme ve ölçüm (RM/A)istasyonlarında bazı işlemlere 
tabi tutulur. Doğal gazın bileşimi ve içeriğindeki orga-
nik molekül yapılarına bağlı olarak basıncının düşürül-
mesi ile sıcaklığı da düşer. Bu süreçte basınç düşürme 
ve ölçüm istasyonlarına gelen gazın kendi sıcaklığına 
ilaveten yüksek basınç düşümünün de etkisiyle mey-
dana gelen sıcaklık değişimi doğal gazın dağıtımında 
aksamalara neden olabilir. Gaz iletiminin RM/A is-
tasyonlarında aksamalara uğramaması için regülasyon 
işleminden önce ısıtılır ve sıcaklık değeri korunmaya 
çalışılır.

Bu yazıda basınç düşümüne uğrayacak olan doğal gazın 
sıcaklık değişiminin nasıl meydana geldiğine, RM/A is-
tasyonlarındaki ısıtma proseslerine, sıcaklık değişimi-
ne bağlı olarak tehlikelerden korunma methodlarına 
değinilecektir.

Doğal Gazın Sıcaklık Değişimi

Doğal gaz belirli özellik ve birleştirme yöntemlerine 
sahip çelik boru hatları ile şehirlere genellikle toprak 
altında taşınır. Kompresör istasyonundan çıktıktan 
sonra 38-49 °C arası bir sıcaklık değerine sahip olarak 
RM/A istasyonlarına gönderilir ve toprak sıcaklığı ile 
hareket halindeki doğal gazın arasındaki sıcaklık farkı 
nedeniyle bu değerde bir azalma görülmektedir. RM/A 
istasyonlarına 35-75 Bar giriş basıncı ve 12-25 Bar çı-
kış basıncı ile dağıtımı yapılan doğal gazın regülasyon 
esnasında da ideal gaz kanunları gereği sıcaklığının 
düşmesi gerekmektedir. Doğal gazın organik bileşikler 
içeren yapısına bağlı olarak her 1 barlık basınç düşü-
münde ortalama 0,4-0,6 °C’ lik sıcaklık düşümü mey-
dana gelir.
 
Denklem 1: İdeal Gaz Denklemi (P=Mutlak basınç, 

V=Hacim, n=Mol sayısı, R=Gaz sabiti, T=Sıcaklık)
 
Doğal gazın sıcaklığındaki değişimleri etkileyen fak-
törler olarak; toprak sıcaklığı, atmosfer sıcaklığı ve ba-
sıncın düşmesi sayılabilir. Bu sıcaklık değişimlerinin 
sonucu olarak doğal gazın yapısındaki hidrokarbonlar 
sıvı damlaları oluşturabilirler ve değişimlerin yüksek 
olması sonucu donma tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu 

konu hakkında yapılan çalışmalar ile beraber gazın ba-
sınç düşümünde ne kadar soğuyacağı Joule-Thomson 
diyagramından belirlenir.

Grafik 1: Joule-Thomson diyagramı

Doğal gazın bu sıcaklık değişimine uğradığı basınç dü-
şürme işlemi RM/A istasyonlarında regülatörler vası-
tasıyla gerçekleştirilir. RM/A istasyonlarında her biri 
tam kapasiteyle çalışan regülatörlerden oluşan biri 
aktif diğeri yedek (monitör) olan regülatörler sıcaklık 
kaybının yaşandığı bölümdür. Sıcaklık kaybına maruz 
kalarak regülatörlerin çalışmasında sorunlar ortaya 
çıkabilir ve gaz arzında aksamalar yaşanabilir. Bu ne-
denle RM/A istasyonlarında doğal gaz regülatörlere 
girmeden önce çeşitli yöntemlerle ısıtılır. Tipik konfi-
gürasyonda ısıtıcı ve regülatörler seri bağlanır.

Resim 1: Isıtma ve regülasyon gruplarının seri 
şekilde bağlanması

Bu ısıtma prosesi için gerekli enerji miktarı da RM/A 
istasyonunun kapasitesine, basınç düşümüne ve giren 
gazın sıcaklığına bağlıdır. Isıtma gruplarında genellikle 
boru tip eşanjörler kullanılır. Isıtma sistemlerinde yay-
gın olarak kullanılan bu tip eşanjörlerin periyodik bir 
şekilde et kalınlığı kontrol edilmelidir
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Resim 2: Boru tipi eşanjörlerin ısıtma gruplarında 
kullanılması

Doğal gazın ısıtılmasındaki gereklilikleri toparlayacak 
olursak;
•Gazın basıncının düşürülmesi ile soğuyacak olmasın-
dan regülatörlerin donmaya uğramadan aktif çalışma-
sını sağlamak,
•İstasyon giriş sıcaklığı ile şebekeye verilecek gazın ol-
ması gereken sıcaklık arasındaki farkın giderilmesi,
•“Joule-Thomson” etkisi sonucunda sıcaklığı azalacak 
gazın hidrat oluşturmaması için,
şeklinde sıralanabilir.

RM/A İstasyonlarında Kullanılan Isıtma Sistemleri

RM/A istasyonlarında doğal gazın ısıtılması için gerek-
li enerji kazan dairesi kurularak sağlanır. Bu kazan da-
ireleri de regülasyona girecek olan gazın ısıtılmasında 
doğal gaz kullanır ve ikinci bir basınç düşürme kavra-
mının ortaya çıkmasına neden olur. RM/A istasyonla-
rının çıkış hattından bir yakıt hattı çekilerek TS 7363 
yönetmeliğine uygun kazan daireleri oluşturulur. Bu 
sistemler istasyonların kapasitelerine göre değişir ve 
yakıt tüketimleri de buna bağlı olarak değişkenlik gös-
terir. Her bir istasyonun; basınç düşürme ve ölçüm hattı 
sayısı, ısıtıcılar ile filtrelerin sayısı ve farklı akış oranla-
rına göre dizayn edilen sistemleri farklılık gösterir. Bu 
sistemlerin her biri uzaktan kontrol ve gözetleme sis-
temi (SCADA) ile yönetilebilir. Dolayısıyla ısıtma de-
ğerleri, pompalama durumları, ısı kayıp değerleri gibi 
durumlar kontrol edilerek aksaklıklara yol açmamaya 
çalışılır.

Resim 3: SCADA sistemi ile ısıtıcı kontrolleri

Regülasyon öncesi ısıtmada kullanılan su sıcaklığının 
korunarak tüketim değerlerinde verimliliğin sağlana-
bilmesi için pompalanan su boruları eksrüde polistren 
ve poliüretan köpük, cam yünü, taş yünü gibi bir takım 
yalıtım malzemeleri ile kaplanır.
 

Resim 4:Eşanjörlere giden boruların yalıtılması

Isıtma da son yıllarda ilk yatırım maliyeti yüksek olan, 
Kaskad adı verilen sistem geliştirilmiş ve düşük kapa-
siteli RM/A istasyonlarında da kullanıma başlanmıştır. 
Kaskad sisteminde birden fazla (maksimum 8) cihaz 
kullanılır ve tüm cihazlar oransal kontrollü (modülas-
yonlu) çalışır. Regülasyonda kullanılacak sıcak suyun 
soğuma durumuna bağlı olarak cihazlar birlikte değil 
sırayla devreye girerek yakıt tüketiminde avantaj sağ-
lamaktadır. 

Resim 5: Kaskad sisteminin 50.000 m3/h RM/A istas-
yonunda uygulanması

Tüm bu ısıtma sistemlerinin verimli bir şekilde çalış-
ması için bakımlarının periyodik bir biçimde yapılması 
gerekmektedir. Kazan ve brülör içeren ısıtma sistemle-
ri yetkili servislerine en az yılda bir kere kontrol ettiril-
melidir. Genel anlamıyla işletme tarafından yapılması 
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gereken kontroller;
•Isıtıcı kazan suyu seviyelerinin kontrolü,
•Isıtıcı regülatörleri çalışma ve yanma basınçları,
•Sızdırmazlık kontrolleri,
•Manometre ve termometrelerin kontrolü,
•Kazan suyunda antifriz kontrolü,
•Genleşme tank basıncı kontrolü,
•Sirkülasyon pompalarının durumu ve su basıncı,
•Gaz filtreleri,
•Baca kontrollerinin yapılması,
şeklinde sıralanabilir.

RM/A İstasyonlarında Sıcaklık Değişiminin Korunması

Doğal gaz dağıtım istasyonlarında basınç düşmesin-
den kaynaklanan sıcaklık değişimi regülatörlere ve 
ekipmanlarına zarar verebilir. Bu nedenle uygulanan 
ısıtma proseslerinin yanı sıra dolaylı ve pratik yöntem-
ler geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları; ısıtıcı ceketler, 
elektrikli pilot ısıtıcıları, pilotlar için ayrı eşanjörler 
ve Vortex tüpleri olarak sayılabilir. Bu yöntemlerin 
ekonomiklik, pratiklik, bakım, güvenlik gibi durumları 
ele alınıp sürdürülebilir enerji yönetimine uygun olanı 
tercih edilir.

Regülatör ısıtıcı ceketler; izole edilmiş bir kapalı ha-
cim oluşturarak regülatörde donmayı engellemek ve 
yakıtın tüketimini azaltma amaçlı kullanılmaktadır. 
Isıtıcı kablo, direnç telleri azaltma içerdiğinden ex-
proof olarak dizayn edilip kullanılabilir.
 
Resim 6: Regülatör ısıtıcı ceketi

Elektrikli pilot ısıtıcıları; RM/A istasyonlarında kulla-
nılan regülatörlerin beyni olarak varsayılan pilot tüp-
lerinin elektrik ile ısıtılması ile çalışan ekipmanlardır. 
Elektrik aksamlardan ötürü ex-proof olarak dizayn 
edilmelidir. Pilotlar için eşanjör kullanımı; temel amaç 
olarak pilotların donmasını engellemek için özel ve 
hacmen daha küçük eşanjör kullanılan yöntemlerdir.

Resim 7: Pilotların ısıtılması için ayrı bir eşanjör 
kullanımı

Vortex tüpü uygulamaları; regülatörlerin donma-
sını engellemek için kullanılan bir diğer yöntem de 
pilotların girdap akımına sokularak ısı kazandırıldığı 
Vortex tüpleridir. İlk yatırım maliyeti fazla olmayıp, 
devamında tüketim maliyeti gerektirmeyen, montajı 
kolay verimli çalışan uygulamalardır.
 
Sonuç

Günümüzde doğal gaz kullanımının diğer enerji kay-
naklarına oranla daha ön planda olduğu düşünülürse, 
kesintisiz bir arz sağlanması gerekmektedir. Sıcaklık 
kavramının doğal gaz dağıtımındaki yeri ve önemi 
anlatılmış, sürekliliğin nasıl sağlanacağı hakkında 

çalışmalardan bahsedilmiştir. Bu çalışmalarda RM/A 
istasyonlarında yakıt tüketim miktarlarında azalma-
ya gitmesi amaçlanmıştır. Enerji sürdürülebilirliğini 
sağlamak için sıcaklık korunmasında bu tarz noktalara 
dikkat edilmelidir.

Resim 8: Vortex tüplerinin uygulanması

Makina Mühendisi Samet ERCAN 
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ÇOK KULLANIMLI 1500M. 
İRTİFALI ROKET TASARIMI

Bilindiği üzere İnsansız Hava Araçları (İHA’lar), 
sabit kanatlı ve döner kanatlı olarak görevler 
yaparken artık roketler de İHA sınıfı araç olma-

ya adaydırlar. Uzay görevlerinin ve maalesef ölümcül 
silahların vazgeçilmezi olan bu araçlar, imha olup tek-
rar kullanılamadıklarından yüksek maliyetlere sebep 
olmaktadırlar. 

Ayrıca tek seferlik kullanım şartı göz önüne alındı-
ğında yapısal ve aviyonik sistemlerde malzeme, elekt-
ronik ve yazılım gibi başlıca parametrelerde farklılık 
göstermek durumunda kalınmaktadır.  Dünyadaki 
havacılık ve uzay sanayisinde öncü şirketlerin ve ku-
rumların tekrar kullanılabilen roketler için Ar-Ge 
faaliyetlerine başladıkları bilinmekte olup ilgili çevre-
lerce bu faaliyetler izlenmektedir. Bu çalışmada, öncü  
model olabilecek çok kullanımlı roketler yapmak ve 
bu sistemleri geliştirmek amaçlanmıştır. Şekil 1’de ro-
ketin iç gösterimi gösterilmiştir.
 

Roketlerin bu denli işlevleri ve potansiyellerinin ol-
masının yanı sıra diğer avantajları da birer  kıstas ola-
rak değerlendirilmiş ve bu sistemler üzerine yoğun-
laşmaya destek vermiştir. 

En büyük potansiyel kullanım alanlarından biri olan 
İnsansız Hava Araçları (İHA’lar),  globalde gelişmek-

te olan ve ülkemizce de yerli ve milli olarak geliştiri-
len bir kategoridir. Gözetleme, keşif, imha gibi askeri 
amaçlar, taşımacılık (genişleyen sivil alanlar dahil.), 
zirai ilaçlama, kamera çekimi, yangın söndürme gibi 
birçok alanda kullanılan bu araçlara roketlerin de ek-
lenmesi üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmakta-
dır. Şekil 2’de roket çizimi gösterilmiştir. 

 

Roket; burun, gövde, kanatçık, uçuş bilgisayarı (Şekil 
3), kurtarma sistemi, faydalı yük ( ilaç, tohum, tıb-
bi malzeme, mühimmat vs.), yedek paraşüt sistemi, 
katlanabilir rampa (6m) ve iniş takımlarından ( iniş 
sırasında belirlenen irtifada açılacak olan yardımcı 
ayaklar) meydana gelecektir. Tekrardan kullanılabilir 
olan roketler savaş, doğal afet gibi birçok benzer alan-
da kullanılabilir olacaktır. 

İhtiyaç olan bölgeye gerekli koordinatlar sisteme gi-
rilerek yönlendirilen roketler gidiş ve dönüş olmak 
üzere 2 adet (katı yakıtlı roket motoru) yakıt depo-
suna sahip olacaktır. Böylelikle; roketin gönderildiği 

konumda bulunanların roket motoru taşıma zorunlu-
luğu ortadan kaldırılacaktır.

 Şekil 3’te roket uçuş bilgisayarı gösterilmiştir.

Atış için gerekli ekipmanlar ve faydalı yük roket içeri-
sinde yer alacak ve görev bölgesine ulaştığında tekrar 
ateşlendiğinde ana merkeze dönüş yapabilecektir. 

Global olarak havacılık ve uzay sanayisinde gözle görülür bir ilerleme kate-
dilmiştir. Ülkemizin de bu ilerlemelerin öncüsü olması amacıyla, bu 

çalışmalar hızla artmaktadır. 

Şekil 1: Roket iç gösterimi

Şekil 2: Roket çizimi
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Gerekli kontroller ana merkezden kontrol edilerek 
konum gibi veriler GPS sistemi ile anlık olarak tespit 
edilebilecektir. Çok amaçlı roketler tekrardan kullanı-
labilmesi için görevini tamamladığında gerekli meka-
nik ve yapısal kontrol, bakım ve onarımları yapılarak 
envantere eklenecektir. Şekil 4’te roket montajı göste-
rilmiştir.

 
GÖREV TANIMLAMALARI:
 
Gözcülük: İstenilen boyutlarda üretilen bir roket, tıpkı 
bir İHA gibi gözcülük faaliyetini yerine getirebilir. Bir 
kamera yardımıyla alınan görüntüleri merkeze aktarıp
daha düşük maliyet ve daha az riskle (roketin düşürül-
mesi, ele geçirilmesi gibi) görevini tamamlayabilir. 

Düştüğü yerden de sıcaklık, nem,  rüzgar hızı gibi para-
metreleri elde etmenin yanı sıra ısı sensörleriyle yakı-
nında bulunan veya geçiş yapan obje, insan, hayvan gibi 
tanımlamalar yaparak merkeze bilgi aktarma yapabilir. 
Ele geçirilme olasılığına karşı kendini imha etme özel-
liği tanımlamak kullanıcı inisiyatifine sunulur.

Zirai ilaçlama: Faydalı yük kısmına koyulabilecek olan 
tohumların ekim işlemi yapılacak lokasyon üzerine 
gönderilen roket yardımıyla belli bir irtifadan serbest 
bırakılarak dağılması sağlanabilir. Zarar görmüş, artık 
kullanılmayan, ilaçlaması zor ama zorunlu olan top-
rakların da aynı yöntemle ilaçlanabilmesi amaçlanır.

Tıbbi malzeme yardımı: Savaş bölgelerindeki fazla gö-

rülen sorunlardan biri olan tıbbi 
malzeme yetersizliği, çoğu za-
man kayıplarla sonuçlanır. He-
likopter, İHA gibi daha yüksek 
maliyetli ve daha büyük araçla-
rın gerek bölgeye girerken gerek 
de çıkarken alabileceği hasarlar 
göz önüne alınıp roketlerin bu 
safhada kullanımı amaçlanmış-
tır. Koordinatı girilen noktaya 
yollanan roket yardımıyla tıbbi 
malzeme desteği sağlaması ve 
2. motor yardımıyla boş roketin 
geri gönderilmesiyle hem ma-
liyetin hem de riskin azalması 

amaca ulaşılması sağlanmaktadır. Aynı yöntemle mü-
himmat, koordinat bilgisi, yazılı emirler vs. iletilmesi 
mümkün kılınmaktadır. Olası aksiliklere karşı, kendini 
imha etme özelliği tanımlamak, kullanıcı inisiyatifine 
sunulur.

Temelde bu görevleri gerçekleştirmesi beklenen bu 
roketler, ihtiyaca göre şekillenmesi, maliyetinin düşük 

olması ve üretiminin kolay olması sayesinde birçok 
görevde kullanılabilecektir. Roket biliminin ülkemiz 
adına gelişmesi ve havacılık sektöründe daha da iler-
lemesinin yanı sıra ihtiyaçları karşılama potansiyelleri, 
bu çalışmanın temellerini oluşturmaktadır.  

Referanslar

•Baykar Hava Platformu, Bayraktar TB2 SİHA, 2019
•Spacex,https://www.spacex.com/reusability-key-
making-human-life-multi-planetary, 2019
•Spacex,https://www.spacex.com/news/2013/03/31/
reusability-key-making-human-life-multi-planetary, 
2019
•Spacex,www.theguardian.com/science/2019/mar/08/
spacex-crew-dragon-demo-capsule-undocks-iss-earth, 
2019
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BİRlİk’Ten HaBeRleR

6. YEREL KADIN KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından 
6. Yerel Kadın Kurultayı 15 Haziran 2019 tarihinde İnşaat Mühendisleri 

Odası Eskişehir Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Mimar, Mühendis ve Şe-
hir Plancısı kadınlar; 
TMMOB’da Kadın Örgüt-

lenmesi ve Sorunları, Oda ve Şube 
Yönetimlerinde daha fazla kadın 
görev alması, kadın öğrencilerin mü-
hendislik alanlarına yönlendirilmesi 
konularında bilgi ve deneyimlerini 
paylaştılar. Ayrıca kadının her türlü 
şiddetten ve mobingten korunması, 
alınması gereken önlemler ve far-
kındalık oluşturulması konularını 
irdelediler.

TMMOB
İKK Kadın Komisyonu
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BİZDen BİRİ

MÜHENDİSLİĞE BÜYÜK BİR 
TUTKUYLA BAĞLIYIM

Mesleğine büyük bir tutku ile bağlı olduğunu anlatan 
Fatma Göçen, “Ben mesleğimi her gün yeni bir şey 
öğrenmenize neden olduğu için seviyorum ve kendimin 
ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum” dedi.
Kendinizden ve eğitim haya-
tınızdan söz eder misiniz?

Eskişehir'de doğdum. 
4 kişilik bir ailede 
yetiştim. İlk, orta ve 

lise eğitimlerimi başarılı bir 
öğrenci olarak Eskişehir'de tamamladım. 

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Üniversitede ilke tercihim olan tıp yerine ikinci terci-
him olan Anadolu Üniversitesi Makina Fakültesi’ni ka-
zandım. 1983 yılında mezun oldum. Aynı yıl evlendim 
ve bir oğlum oldu. 

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler size ne-
ler kattı, öğretti?

1987'de DSİ'de çalışmamın ardından 1988'de 
TÜLOMSAŞ'ta işbaşı yaptım. TÜLOMSAŞ'ın her 
biri ayrı tecrübe olan farklı birimlerinde (Pazarlama 
- Dış Ticaret, Ürün Ar-Ge, MRP Projesi, APK, Loko-
motif Fabrikası) çalıştım. Son çalıştığım departman 
olan ÜPK Dairesi’nden 2009 yılında emekli oldum. 
TÜLOMSAŞ'ta geçirdiğim yıllar sayesinde çok güzel 
dostluklar kurdum.

VAZGEÇMEYE HAZIR DEĞİLDİM

Emekli olduktan sonra bir müddet farklı alanlarda 
kurslara katıldım, ancak mesleğimi çok sevmem ve he-
nüz vazgeçmeye hazır olmadığımı fark etmem nedeniy-

le iş hayatına geri döndüm. 2016 yılında bir yapı dene-
tim firmasında işe başladım ve halen Proje Uygulama 
ve Kontrol Denetçisi olarak çalışıyorum. Her ne kadar 
Yapı Denetim Makina Mühendisliği düşünüldüğünde 
akla gelen ilk sektör olmasa da, özellikle yeni mezun 
gençlerin deneyim kazanmaları açısından oldukça 
zengin fırsatlar sunuyor. Mesleğe yeni başlayan genç-
lerimizin projelerin uygulamaya nasıl dönüştüğünü 
görmeleri ve sahada ilk elden tecrübe kazanıp, kendi-
lerini ileride alacakları daha büyük sorumluluklar için 
yetiştirmelerine vesile olacak durumlarla başa çıkma 
pratikleri edinmeleri açısından bu sektörü çok faydalı 
buluyorum.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Ben mesleğimi pek çok farklı çalışma alanı olduğu ve 
her gün yeni bir şey öğrenmenize neden olduğu için 
seviyorum ve kendimin ayrılmaz bir parçası olarak gö-
rüyorum. İşime büyük tutkuyla bağlıyım. Mühendislik 
düşünen bütün gençlere bu alanı tavsiye ediyorum.

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma ha-
yatının zorlukları oldu mu?

Şu da bir gerçek ki; iş hayatı ve aile hayatı birlikte her 
zaman çok kolay olmuyor. Eşinizin ve ailenizin destek-
leri çok önemli. Bütün kadın meslektaşlarım gibi geriye 
dönüp baktığımda “nasıl üstesinden gelmişim” dediğim 
şeyler var ama yine de mesleğimde geçirdiğim bunca yıl 
benim için hep keyif kaynağı oldu. Üretmek, aile büt-
çesine katkıda bulunmak ve sürekli yeniliklerin olduğu 
bir alanda kendinizi işe yarar hissetmek çok güzel.
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Bizim Köşe

»  Üyemiz Haluk SEVİNÇLİ’ nin babası 01.05.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Özgür GÜVEN’ in babası 08.05.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Fatih KUMAŞ’ ın babası 11.05.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Gözde YENİLMEZ’ in babası 30.05.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Mehmet DAĞDELEN’ in babası 13.06.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Mustafa TORAMAN 16.06.2019 tarihinde

 vefat etmiştir.

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

VEFAT

» Üyemiz Aykut ÇİFTÇİ, Semanur BİLGİÇ ile 04.05.2019  
 tarihinde,

»  Şubemiz Personeli M. Elçin YONTUNÇ, Üyemiz Sinan  
 ÇETİNKÖPRÜLÜ ile 09.06.2019 tarihinde,

»  Afyonkarahisar İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı  
 Yıldırım GÖBEL’ in oğlu Nuri GÖBEL, Eda SÖYLER ile  
 15.06.2019 tarihinde,

»  Üyemiz Halil ÖZTEN, Kübra ŞEN ile 18.06.2019 tarihinde
 
  evlendiler. Çiftlere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

MAKINA 24
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