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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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MAKINA 2

SUnUM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Önümüzdeki Ekim ayında Odamız adına Şube-
miz sekretaryalığında gerçekleştirilecek olan 
X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühen-

disliği Kurultayı’nın şimdiden üyelerimize ve sektöre 
faydalı olmasını dileriz.

Özellikle yaz aylarında ulaşım seçeneği olarak sıkça 
kullandığımız şehirler arası otobüslerin kamusal de-
netim açısından eksik olduğunu maalesef yaşayarak 
gözlemliyoruz. Temmuz – Ağustos aylarında şehirle-
rarası otobüslerde yaşanan seyir halindeki yangınlar, 

kamusal denetimlerdeki eksikliği gözler önüne serdi. 
Önümüzdeki dönemlerde yasal yönetmeliklerde ya-
pılacak değişikliklerle özellikle kamunun hizmetine 
sunulan taşıtların denetimlerinin arttırılması sağlan-
malıdır.

Yine önümüzdeki aylarda başlayacak öğretim yılında 
üniversitelere yeni yerleşecek olan öğrenci arkadaş-
larımıza şimdiden başarılar diler, şubemiz olarak öğ-
renci arkadaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğu  konu-
larda yanlarında olduğumuzu bildiririz.
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MAKINA 4

EĞİTİMlER

EĞİTİMLER
MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kursu 
Eskişehir  / 27-29 Ağustos  2019

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Asansör Avan Proje 
Hazırlama Müh. Yet. 

Kursu 
İbrahim Özçakır 

(Makina Mühendisi)
28-29 Temmuz 

2019 
Eskişehir 

Şube 9

Asansör Müh. Yet. Kursu İbrahim Özçakır 
(Makina Mühendisi)

04-06 Ağustos 
2019 

Eskişehir 
Şube 5

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu 
(Mühendislere Yönelik)

M.Simavi Bakır 
(Makina Mühendisi) 

27-29 Ağustos 
2019

Eskişehir 
Şube 6

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV 
TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 

SAYISI

Köprülü  Vinç Operatörü 
Mustafa Hakan 

Güzeltepe 
(Makina 

Mühendisi)

19 Temmuz  
2019

Marmara Kağıt ve 
Ambalaj San. ve 

Tic. A.Ş.

8

Köprülü Vinç Eğitimi / Marmara Kağıt 
19 Temmuz 2019
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EĞİTİMlER
TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Sanayi Kazanları İşletmecisi 
Yetiştirme Kursu

Erhan İnan 
(Makina 

Mühendisi)
05-06/12-13 

Temmuz 2019 Eti Gıda A.Ş. 14

Sanayi Kazanları İşletmecisi 
Yetiştirme Kursu

Erhan İnan 
(Makina 

Mühendisi)
22-27 Temmuz 

2019 Kipaş Kağıt A.Ş 10

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu

Erkan Sütpınar 
(Makina 

Mühendisi)
10-11 Temmuz 

2019
Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 22

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu

Enis Emrah 
Ertan  (Makina 

Mühendisi)
26-27  Temmuz 

2019
Kütahya  İl 
Temsilciliği 18

LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum ve Boşaltım Personel 

Kursu

Erkan Sütpınar 
(Makina 

Mühendisi)
07-08 Ağustos 

2019
Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 15

Sanayi Kazanları İşletmecisi Yetiştirme Kursu  
Eti Gıda A. Ş. 05-06 Temmuz 2019

Sanayi Kazanları İşletmecisi Yetiştirme Kursu 
Kipaş Kağıt A. Ş. 22-27 Temmuz 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve Boşaltım 
Personel Kursu / Afyonkarahisar İl Temsilciliği / 
10-11 Temmuz 2019

LPG Otogaz İstasyonları Dolum ve Boşaltım 
Personel Kursu / Kütahya İl Temsilciliği / 
26-27 Temmuz 2019
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ŞUBE’DEn HaBERlER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ ESGAZ 
DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ 

BÜLENT CANTÜRK’Ü ZİYARET ETTİ
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hane-

cioğlu, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Neşet Aykanat, 30 Temmuz 2019 tarihinde 
ESGAZ Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağı-
tım ve Taahhüt A.Ş.’nin Genel Müdürü Bülent 
Cantürk’ü ziyaret etti. Şube Yönetim Kurulumuz 
ziyarette ESGAZ Doğalgaz Dağıtım ve Taahhüt 
A.Ş Genel Müdürü Bülent Cantürk’ e başarılar 
dileyerek doğalgaz ile ilgili konularda işbirliğine 
hazır olduklarını dile getirdiler.

TÜYAP’TAN ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZA ZİYARET 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) Bölge 

Müdürü Server Seçer ve  TÜYAP Proje 
Pazarlama Uzmanı Ezgi Tunç 30.07.2019 

tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 
Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ati-
la Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Neşet Aykanat, Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Esra Turan hazır bulundu. TÜYAP Böl-
ge Müdürü Server Seçer, TÜYAP çalışmaları ve 
projeleri hakkında Şube Yönetim Kurulu Üye-
lerimize bilgiler vererek önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirecekleri fuarlardan bahsetti. Fuarla-
rın kente sağladığı katkılara dikkat çeken Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Tomsuk da TÜYAP 
yetkililerine çalışmalarında başarılar dileyerek, 
ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ESKİŞEHİR ÇEVRE DERNEĞİ ŞUBE YÖNETİM 
KURULUMUZU ZİYARET ETTİ 

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı M. Sadık Yurtman 
ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri 30.07.2019 ta-
rihinde Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Tomsuk, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan hazır bulun-
du. Çevre sorunları hakkında daha önce ortak çalışmalar 
yapıldığını ifade eden Yurtman, Şube Yönetimine ortak 
çalışmalara devam edilmesi yönünde temennide bulun-
du. Şube Yönetim Kurulu da geçmişte olduğu gibi önü-
müzdeki dönemde de Çevre Derneği ile ortak çalışmalar 
yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

ZİYARETLER
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MAKINA 7

ŞUBE’DEn HaBERlER

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY 
MÜHENDİSLİĞİ YÜRÜTME KURULU 5. 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Şubemiz Sekretaryalığı tarafından ya-
pılacak olan X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurul-
tayı Yürütme Kurulu 5. toplantısı 22 Ağustos 2019 tarihinde Şubemiz 

toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; İsmail Saçkesen, Cihan Al-
tun, Yunus Küllü, Melih Cemal Kuşhan, 
K. Levent Güler, M. Elçin Çetinköprülü 

ve İlker Özcan katıldı.

Gündem maddelerini Kurultay hazırlık çalış-
maları, Bildiri Asıllarının Değerlendirilmesi, 
Öneri ve dilekler gibi konuların oluşturduğu 
toplantıda, Kurultay hazırlık çalışmaları ve 
Sekreterliğimize 24 Haziran 2019 tarihinde 
yetiştirilemeyen bildiri asıllarına verilen ek 
sürede sekreterliğimize ulaşan 4 adet bildiri 

asılları hakkında bilgiler, Kurultay Sekreteri 
tarafından katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılar tarafından Kurultayımıza ulaşan 
24 bildiri değerlendirildikten sonra gündem 
maddesinin son konusu olan öneri ve dilekler 
maddesine geçildi.  

Kurultay’da “Havacılık ve Uzay Sektörünün 
Bugünü ve Geleceği” konulu bir panel düzen-
lenmesine karar verildi. 
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MAKINA 8

İŞ SaĞlıĞı VE GüVEnlİĞİ

PERİYODİK KONTROLÜN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Periyodik kontrol ; İş Güvenliği ve Sağ-
lığı Yönetmeliğinde bulunan tehlikeli 
ekipmanların belirli aralıklarda ve stan-

dartlarda muayene edilmesidir. Bu muayene-
deki amaç işveren ve çalışanların can ve mal 
güvenliğini muhtemel kazalardan korumaya 
çalışmaktır. Periyodik kontrol bir iş ekipma-
nının güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksi-
yonlarını yerine getirip getirmediğinin tespiti 
için belirli periyotlarla yapılan muayene, test, 
deney faaliyetleridir.

Tehlike oluşturabilecek iş ekipmanlarının 
başında; Basınçlı kaplar (Buhar Kazanı, Ka-
lorifer Kazanı, Hava Tankı, Hidrofor Tankı, 
Genleşme Tankı, vb.), Kaldırma ve İletme 
Ekipmanları (Vinç, Caraskal, Forklift, Trans-
palet vb.) , Elektrik Tesisatı (Panolar, Toprak-
lama kontrolü, vb.)  gelmektedir.

Bu sebepten; 28628 sayılı ve 25.04.2013 tarihli ya-
yımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında bu ekip-
manların en az yılda 1 defa kontrol edilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik 
şartları yönetmeliği; “İşin yapılmasında kullanılan 
herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı ifade eder.” 
Yönetmelikte periyodik kontrole tabi iş ekipmanları 
dört ana grupta toplanmıştır:

a) Basınçlı kaplar 
b) Kaldırma iletme makinaları 
c) Tesisatlar 
d) Tezgahlar (makine ve tezgahlar)

Tanımdan anlaşılacağı üzere, çok fazla sayıda iş ekip-
manı bulunmaktadır. 

Yönetmelikte Adı Geçen Bazı İş Ekipmanları:

•Özel tipteki iş ekipmanları
• Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları
• Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanı
• El merdiveni
• İskeleler
• Basınçlı kap ve tesisatlar
• Kaldırma ve iletme ekipmanları
• Tesisatlar
• Tezgâhlar

Periyodik Kontrolde Temel Amaç;

Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar vere-
bilecek hususların önceden belirlenerek gerekli ön-
lemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma orta-
mının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluştu-
rulmasıdır.

Tehlike kaynağı olan iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri yapılmadığında faciaya neden olabilmek-
tedirler, örneğin bir yangın esnasında yangın sön-
dürme sistemlerinin çalışmaması, yanıcı kimyasal 
kullanılan bir ortamda yanıcı buharların dedektör ve 
havalandırmanın çalışmaması sonucu etrafa yayılma-
sı ile patlama, bir basınçlı kabın patlaması, bir vincin 
devrilmesi, asma iskelenin-dış cephe asansörünün-
hareketli dış cephe asansörünün yüksekten düşmesi 
vb.

Her kullanım öncesi, günlük, haftalık, aylık veya yıllık 
bakımların işletme saatine göre yapıldığı ekipman-
larda (50,250,500 saat...) yapılıp yapılmadığı bakım 
sicil kartlarından kontrol edilmeli, ayrıca periyodik 
kontrol esnasında kontrol edilen konulardan olan 
işletme-iş güvenliği talimatları, kullanılması gere-
ken kişisel koruyucu donanım uyarı levhalarının da 
ekipman yakınında asılı bulunması sağlanmalıdır. Bir 
kaldırma ekipmanı maksimum kapasitesinin altında 
kullanılıyorsa beyan yükü kapasitesinin vinç üzerinde 
etiketlenerek belirtilmesi, bir basınçlı kapta işletme 
basıncı tasarım basıncının altında ise işletme basıncı-
nın ekipman üzerine veya yanına etiket monte edile-
rek belirtilmesi, periyodik kontrolde kolaylık sağlaya-
caktır. Uzman ekipmanın bulunduğu ortam koşulları 
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MAKINA 9

İŞ SaĞlıĞı VE GüVEnlİĞİ
da (çalışma şartları ve fiziksel durumları, ortam bazlı 
proses, makine, kimyasal madde riskleri) değerlendi-
rilerek gerekli önlemler alınması konusunda öneriler 
de bulunulmalıdır. Çünkü periyodik kontrol personel-
leri ortam koşullarından çok ekipmana odaklanmak-
tadırlar.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek 
ekipmandaki tehlikeli durumlar ve bulunduğu ortam-
daki tehlikeli durumları da, çalışma ortamı gözetimi 
kapsamında tespit etmelidir. Ekipman ve bulunduğu 
ortamdaki uygunsuzlukların hayati tehlikeye neden 
olabileceği durumlarda işin durdurulmasını talep 
etmelidir. Periyodik muayene yapılmayan iş ekip-
manlarında hayati tehlike olduğu belirlediğinde de 
üzerinde ciddi çatlak-paslanma-deformasyon, yangın 
söndürücü olmadığı, kırık göstergeler, farklı sıradaşı 
ses ve titreşimler duyduğunda, koruyucular çıkarılmış 
olduğunda, zeminde bozulma, elektrik kablolarında 
yalıtım eksikliği, sertifikasız etiketsiz ataşmanlar sa-
panlar, aşınmış halatlar, ekipmanın kapasitesi üzerin-
de ve /veya tasarım ve üretim amaçları dışında kulla-
nılması, olağandışı ve tasarım sınırları dışındaki iklim 
koşulları (rüzgar hızı, aşırı yağış, soğuk veya sıcak hava 
koşulları..), çalışma alanı uygunsuzlukları, hatalı ank-

raj bağlantıları… gibi uygunsuzlukları gördüğünde, 
örneğin periyodik muayene yapılmayan personel kal-
dırıcı bir platformda personel taşınmasına –çalışmaya 
izin verilmemesi ile ilgili işletmeye bildirimlerde bu-
lunmalıdır.

Her gün en az 4 ölümlü iş kazasının yaşandığı ülke-
mizde proaktif önlemler için ele alınması gereken 
önemli konulardan biri iş ekipmanlarının periyodik 
kontrollerinin güvenli ve doğru şekilde ve doğru peri-
yodlarla yapılmasıdır. İş ekipmanlarının üretim aşa-
masından itibaren denetim ve kontrolleri önemlidir. 
İş ekipmanları yönetmeliği tarafların görüş ve öne-
rileri doğrultusunda güncellenmeli, destekleyici alt 
mevzuat (tebliğler) yayınlanmalı, gelişmiş ülkelerdeki 
uygulamalardan, geçmiş uygulama deneyimlerinden, 
muayene kuruluşlarından alınacak görüş ve öneriler-
den ve makina, ekipman ve işletme bazlı risk değer-
lendirmelerinden faydalanılarak ekipman bazında 
kontrol kriterleri belirlenmelidir.

Yaşam güvenliği ve iş güvenliği bir kültürdür, özü in-
sana canlılara değer vermektir. Bir gider kalemi ve 
mevzuat zorunluluğu değildir. Vicdani ve insani bir 
sorumluluktur.
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Şekil 1 Merkezi ısıtma sisteminin şematik görünümleri

BİNALARDA KAZAN DAİRELERİNİN ÇATI 
KATINA YERLEŞTİRİLMESİ ANALİZİ

 1. GİRİŞ

Günümüz inşaat sektörü hızla gelişmektedir. 
İnşaat sektörünün hızla gelişmesiyle birlik-
te beraberinde daha kullanışlı, daha estetik 

ve daha konforlu mimariler ortaya çıkmaktadır. 
Yeni binalarda kazan dairelerinin çatı katında ta-
sarlanması kullanım açısından daha avantajlıdır.

 2. MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ NEDİR?

Merkezi ısıtma, bir kaynaktan alınan ısı enerjisinin 
binanın her bölümüne eşit bir şekilde dağıtılmasını 
sağlayan bir sistemdir. Merkezden borular vasıta-
sıyla alınan sıcak su ve buhar, ısıtılması hedeflenen 
alanlara yönlendirilir. Bina içerisindeki bağımsız 
bölümler de bu sayede ısınabilir. Özellikle şehir-
leşmenin yüksek olduğu alanlarda tercih edilir. Bu 
sistemin kullanılması aynı zamanda önemli oranda 

enerji verimliliği de sağlıyor. BEP(Binalarda Ener-
ji Performans Yönetmeliği)’e göre kullanım alanı 
2000 m2’den büyük binalarda ısıtma sistemi mer

kezi olmak zorundadır. Merkezi ısıtma sistemine 
sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı ka-
zanlarda %75’den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda ise 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 5/6/2008 tarihli 
ve 26897 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sıvı 
ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verim-
lilik Gereklerine Dair Yönetmeliği 7. Maddesinde 
belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük 
olamaz. Ayrıca merkezi ısıtma sistemlerinin yer-
leşimleri TS 2192 standardına; gaz yakıt kullanan 
sistemlerin yerleşimi de TS 3818 standardına göre 
yapılmalıdır.

 3. KAZAN DAİRESİ YER SEÇİMİ VE TASARIMI

 Kazan dairesi için minimum hacim 8 m2 

olmalıdır. Endüstriyel kazan daireleri bu ölçülerin 
çok üzerinde boyut gerektireceğinden, yetkili ku-

rumlardan kazan dairesinin uygunluğunu belirten 
yazı gerekmektedir. Kazanların ve diğer büyük ci-
hazların yerleştirilmesi ve bakımı için yeterli bü-
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yüklükte alan bırakılmakla beraber mümkün olan 
en küçük hacim kullanılmalıdır. 

 4. ÇATI KATINDA BULUNAN KAZAN DAİRELERİ

 Kazan dairesinin belirlenmesi proje aşa-
masında yapılması gerektiği gibi, standartlara uy-
gun büyüklükte bir alan ayrılmalıdır. Binalarda 
kazan dairesi olarak genellikle bodrum katları se-
çilirken, son yıllarda yüksek verimli ve daha küçük 
boyutlu kazanların üretilmesiyle sıvı ve gaz yakıtlı 
kazanlar binaların çatısında da kurulabilmektedir. 

 4.1. Sistemin Avantajları

  Günümüzde yaşanan en büyük sıkıntı-
lardan biri de özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan 
insanların otopark sorunudur. Binaların bodrum 
katlarını garaja çevirme projesi sayesinde bu sıkıntı 
daha aza indirgense de, kazan dairesi bodrum ka-
tında olan binalarda bu durum garajın küçülmesine 
sebebiyet vermektedir. Kazan dairesinin çatı katın-
da tasarlanması hem bodrum katlarında tasarlanan 
garajların büyük olmasına hem de bodrum katını 
başka amaçlarla kullanmak isteyenlere büyük ko-
laylık sağlamaktadır.

  Kazan daireleri için tasarlanan pahalı ha-
valandırma kanallarına gerek kalmadığı gibi emni-
yet önlemlerinden de ekonomi sağlar.

  Olası bir gaz sızıntısında, doğal gaz ha-
vadan hafif olduğundan dolayı yükselerek çatıdaki 
havalandırmadan dışarıya çıkacağı için bina da teh-
like oluşumunu engeller. Ayrıca herhangi bir patla-
ma halinde, çatının kolayca yırtılarak basıncı yok 
etmesi sonucunda, binada oturma mahallerinde 
herhangi bir hasar oluşturmayacaktır.

  Eğer ki kazan doğal gaz ile çalışan bir ka-
zan ise, depolanma gereksinimi bulunmayacağın-
dan ötürü büyük alanlara gerek yoktur. Bu durum 
statik açıdan da büyük rahatlık sağmakla birlikte 
yakıt olarak kömür, fuel-oil gibi yakıtlar kullanıl-

madığı durumlarda çatı katına taşıma gibi ekstra 
bir işçilik de gerektirmeyecektir.

  Zemin katlarda bulunan kömürlü kazan-
ların gelişi güzel tasarlanıp, projelendirilmiş olan 
bacalarından çıkan dumanların hem doğaya hem 
de komşu mahallere zarar vermesi istenmeyen bir 
durumdur. Bu durumu önlemek amacıyla doğal 
gazlı kazan kullanılsa da, maliyeti yüksek olan çelik 
bacaları beraberinde getirmektedir. Çatı katında 
bulunan kazan dairelerinde bu gibi istenmeyen du-
rumlarla karşılaşılmaz. 

           Baca çekişindeki değişmeler ve bodrumda 
kazan dairelerindeki havalandırma cihazlarının 
yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacak-

Şekil 2 Çatı katında bulunan kazan ve dik hermetik çıkan baca örneği

Şekil 3 Bodrum ve çatı katında bulunan kazanların baca maliyeti örneği

CİHAZ KAPASİTE ADET BULUNDUĞU MA-
HAL BACA TİPİ YÜKSEKLİK MALİYET

BAYMAK LEC-
TUS 115 115 KW 3

    Bodrum Katı Çelik Baca 21 m 12.942,43 TL

BAYMAK LEC-
TUS 115 115 KW 3

Çatı Katı Dik Herme-
tik Baca 3 m 4.620,00 TL
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tır. Böylece kazanda işletme kolaylığı ve verim artışı 
elde edilecektir. Çekişteki değişmelerden dolayı or-
taya çıkan kötü yanma ve kurum problemleri olma-
yacaktır.
       
  Kazan dairesinin çatı katında olmasıyla, 
bacadan elde edilen maliyet kazancının yanı sıra, 
bacanın işletme ve temizlik giderleri de azalacaktır.

  Durma sırasında baca çekişi olmayacağın-
dan kazanda soğuma olmayacaktır.

  Bodrum katında bulunan kazanların sta-
tik basıncı çatı katında bulunan kazanların statik 
basıncından daha yüksektir. Bu yüzden çatı katında 
bulunan kazanlarda statik basınç olmayacağından 
bütün uygulamalarda normal tip kazan kullanılabi-
lir.

  Bacanın çok yüksek olmaması sebebiyle, 
çok yüksek atık gaz sıcaklıklarına ihtiyaç olmaya-
caktır. Bu sebeple düşük baca gaz sıcaklıklarında ve 
yoğuşmalı cihazlarda daha yüksek verim değerleri-
ne ulaşılabilir.

  Atmosferik brülörlü kazanlar çatı katı ka-
zan daireleri için idealdir. Bu kazanlarda sağlanma-
sı gerekli baca çekişleri çok küçüktür. Aynı şekilde 
üflemeli brülör kullanılması halinde yine fazla baca 
çekişi gereksinmeyen yüksek basınçlı (karşı basınç-
lı) brülörler kullanılmalıdır. Bu her iki tip kazanda, 
göreceli olarak küçük olup, hafif, yerleşim alanı az 
ve yatırım maliyeti düşük olan kazan tipleridir.

  Açık genleşme kabı kullanılan sistemler-
deki emniyet gidiş ve dönüş borularından ve haber-
ci borularından tasarruf edilir. Bunlarda oluşan ısı 
kaybı ve açık genleşme kabından emilen hava prob-
lemleri ortadan kalkar. Çatı katındaki merkezlerde 
kapalı genleşme kabı kullanılır.

  Sistemin havasını almak kolaylaşır.

  Kazanla birlikte pompa ve diğer armatür-
ler de düşük basınç altında çalışırlar. Ayrıca sistem-
de klima ve havalandırma santralları da varsa çoğu 
zaman çatıdaki kazan dairelerinde bu cihazlara olan 
bağlantı daha kısa olur.

 4.2. Sistemin Dezavantajları

  Bu uygulamalarda en çok dikkat edilme-
si gereken hususlardan biri de kazan ve pompa ça-
lıştığı esnada oluşacak sesin izole edilerek yapıya 
geçmesinin önlenmesidir. Ancak konut ısıtmasın-

da söz konusu olan boruya takılan cinsten dolaşım 
pompalarında (ıslak rotorlu pompalar) herhangi bir 
ses problemi yoktur. Ayrıca kazanda oluşacak ses ise 
iyi ayarlanmış bir brülörde fazla abartılmamalıdır. 
Özellikle, direnci düşük olan kazanlarda ses proble-
mi de olmayacaktır.

  Kazan dairelerinin çatıda tesis edilmesi 
durumunda, bacanın çatıda tesis edilmesi ve özel-
likle doğal gazlı kazanlar için tehlike sınıfını düşür-
mesi de avantajlı gözükmekle birlikte ısıtılan akış-
kanın üstten aşağı doğru sevki üstten dağıtım üstten 
toplama, şemsiye sistemi olarak da adlandırılan bu 
sistem ısınma bakımından istenmeyen bir sistemdir. 
Sistem tesisatı kuruluş bakımından diğer sistemler-
den daha pahalı olmasıyla birlikte, borulardaki ısı 
kayıpları da diğer sistemlere göre daha fazla ola-
caktır. Bu da daha fazla enerji harcanmasına sebep 
vermektedir. Herhangi bir elektrik kesintisi duru-
munda sistem doğal sirkülasyon yapamayacağı için 
ısınmada sıkıntı olacaktır.
 
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Kazan montajı esnasında, kazanın çatıya 
taşınması zorluk oluşturabilir. Bunun için dökme 
dilimli kazanlar ve duvar tipi kazanlar tercih edile-
bilir. 
    
  Mimari proje çizilirken çatı katının ve tüm 
yapının statiğinde kazan dairesinin etkisi dikka-
te alınarak hesaplanmalıdır. Yaklaşık değer olarak 
1000-2000 kg/m2  alınabilir. Mimari projesinde ol-
mayıp sonradan çatı katının kazan dairesi yapılması 
durumunda ise onaylı kuruluşlardan kazan dairesi-
nin binanın statiğine uygundur raporu alınmalıdır.

Şekil 4 Kazan dairesinin çatıda olduğu, üstten 
dağıtım, üstten toplamalı kapalı genleşme 
depolu, gidişte pompalı iki borulu sistem
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  5. SONUÇ 

 Kazan dairelerinin binaların çatı kazında 
olmasının avantajları olduğu gibi dezavantajları da 
yazılmıştır. Bakıldığında dezavantajlı olarak görü-
nen hususlar da önlenebilir duruma gelebilir. Bu 
durumda özellikle doğal gazlı duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar ve atmosferik brülörlü kazanlar söz konu-
su olduğunda kazan dairelerinin çatı katında olması 
hem mimari açıdan hem de ekonomik açıdan büyük 
kazançlar getirmektedir. Dilimli ve duvar tipi ka-
zanlarının, montaj ve taşıma kolaylıkları, çok bü-
yük hacim gerektirmemeleri, kazan direnci düşük 
olanların gürültü problemi yaratmaması, çatı ısıtma 
merkezlerini avantajlı kılmaktadır.

 Kaynaklar
	 •MMO	Çatı	Katı	ısı	Merkezleri	–	
  Rüknettin KÜÇÜKYALI
	 •MMO	Kazan	Daireleri	Özellikleri	
	 	ve	Uygulamaları	–	Ali	İNCE

Şekil 6 Dökme dilimli ve duvar tipi kazan örneği

Şekil 5 Kazan dairesinin bodrumda olduğu, üstten 
dağıtım, üstten toplamalı açık genleşme depolu, 
dönüşte pompalı iki borulu sistem

Büşra ERMEÇ
ESGAZ İç Tesisat ve Proje Onay

Makina Mühendisi
 

TEknİk
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ENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ESKİŞEHİR 
YEREL KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

Endüstri-İşletme Mühendisliği 
Eskişehir Yerel Kurultayı, 04 
Mayıs 2019 tarihinde Şubemiz 

Eğitim Salonu’nda meslektaşları-
mız, öğrencilerimiz, katılımcı kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir. “Akıllı 
Üretim Sistemleri ve Geleceğin Fab-
rikaları” ana başlığı altında gerçekleş-
tirilmiştir. 

Kurultayımız içerisinde 2 özel otu-
rum gerçekleşti.

Günümüz dünyasında bir veri yığını içindeyiz ve biz, 
bunlar içerisinden işimize yarayacak olanı ayıklayıp 
yönetim ve üretim kararları vermek istiyoruz. Endüstri 
4.0 ile dijitalleşme ve dijital dönüşüm dediğimiz şeyin 
özü bu. Endüstri 4.0’ı akademik olarak kısaca tanım-
larsak, bilişim, iletişim, internet, sensör, otomasyon, 
yapay zekâ, robotik teknolojileriyle operasyonel tek-
nolojiler dediğimiz üretim yönetim teknolojilerinin 
bir araya gelmesidir, diyebiliriz. Yeni teknolojiler bir-
birleriyle kombinler yaparak, yeni teknolojik oluşum-
lar ve gelişmeler yaratıyorlar.

Büyük Veriler, Veri Analizi ve Veri Madenciliği

Teknolojinin gelişmesi ve elektronik alet kullanımı ar-
tışı büyük bir veri topluluğu oluşmuş durumdadır ve-
büyük veri yöntemi sayesinde bu verilerin analizi daha 
kolay hale gelmiştir. Endüstri 4.0’ dan anlamlı bilgi-
ler üretmek için makinelerden çıkan verilerin analiz 
edilmesi gerekmektedir. Çıkan bu yüksek miktardaki 
verilerin analizi için büyük veri deposu sistemine ihti-
yaç vardır. İstatistik, üretim, planlama gibi konularda 

uzmanlığı olan endüstri mühendisleri 
için bu verilerden bilgi çıkartmak ve üst 
yönetime sunmak geleceğin önemli iş 
alanlardan birisi haline gelmesi kaçınıl-
maz olmuştur.

Eskişehir yerel kurultayında aşağıdaki 
görüşlerin MMO Endüstri İşletme ku-
rultayına taşınması hedeflenmiştir.

Kurultayımızda;

 Endüstri işletme mühendisliği mes-
leğinin, gelecekte önemi daha da artıra-
cak mesleklerden olduğu,

 Mühendislerimizin, takım halinde 
çalışma yeteneğine sahip olan, otomasyon sistemleri-
ni tanıyan, internet teknolojilerine hakim, tasarım ya-
pabilecek kadar program bilgisine sahip olan, verita-
banına ulaşabilen, kullanabilen, veri analizi yapabilen 
hatta yeni bir veri tabanı sistemi kurabilecek kapasite-
ye sahip olması,

 Geleceğin endüstrisinin gelişimi, saha tecrübele-
rinden edinilen gerçek uygulamaların ve gelecek tek-
nolojileri bilgileri ile geleceğin fabrikalarını öngörerek 
bu oluşumlar içerisinde yer alabilmesi,

 Endüstriyel uygulamalarını tasarlayacak olan En-
düstri Mühendislerinin bu dönüşüme hazır olması 
amacıyla gerek uygulama gerekse eğitim içeriklerinin 
oluşturulmasında üniversite-oda-sanayi işbirlikleri-
nin geliştirilmesi,
 

 Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel 
dönüşüm ve toplumsal kazanımları içeren derslerin 
dahil edilmesini sağlanması,

 Öğrencilere TMMOB geleneği, 
Makina Mühendisleri Odası bakış 
açısı, öğrenci üyelik ve örgütlü yapı-
nın gerekliliğinin önemini aktarıla-
bilmesi,

v.b. değerli amaçların dile getirilmesi 
yanı sıra günümüzde yaygın olarak 
konuşulan dijital dönüşüm/Endüstri 
4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet sun-
ma açısından değil, kamusal-toplum-
sal yarar ve insan odaklı bir yaklaşım 
ile birlikte ele alınması gerektiği vur-
gulanmıştır.

Tarih	ve	Saat:	04	Mayıs	2019	Cumartesi
Yer: ESKİŞEHİR 

EnDüSTRİ - İŞlETME MüHEnDİSlİĞİ kOMİSYOnU
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HaVaCılık

YENİ NESİL UÇAK KANATLARI 

Bir uçağa etki eden temel kuvvet etkileri itme, 
sürüklenme, kaldırma ve ağırlık etkisidir. Uçak 
kanadı geliştiricileri, performans ve yakıt ve-

rimliliğini artırmak için kanat üzerindeki bileşenler 
vasıtasıyla sürüklenmeyi ve ağırlığı minimuma indir-
gemeye çalışmaktadırlar.

Uçak kanatları, Wright kardeşler tarafından geliştiri-
len ilk insanlı uçak (Şekil 1). Wright Flyer'ın ahşap ka-

natlarından, Boeing ve Airbus'ta kullanılan kompozit 
malzemeli kanatlara kadar hızlı bir şekilde gelişmiştir.
Diğer taraftan gittikçe daha çok talep oluşan hava 
yolu ulaşımı sektöründe, hava yolu şirketlerinin kar 
marjlarını koruyabilmek için hem uçuş hem de üretim 
alanlarında uçakların minimum maliyet prensibine 
uymaları gerekmektedir.

Yakıt tasarrufunun en bilinen yolu yükün azaltılması 
yönündedir. Uçak kanadı tasarımında kompozit mal-
zemelerin kullanılması ise kanat ağırlıklarını oldukça 
azaltmıştır. Ayrıca tasarım kompozit malzeme kulla-
nılması farklı uçak ve kanat modelleri için yüke, strese 
ve diğer etmenlere göre özel tasarımlar yapılabilme-
sini sağlamıştır. Son yıllarda kompozit malzemeler 
ile nanomalzemelerin birleşimiyle daha da inovatif 
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin; kanatlara yıldırım 
çarpmalarına karşı koruma görevi yapması için elekt-
riksel olarak iletken nano parçacıklar eklenmiştir. Bu 
sayede çok daha hafif malzemeler yardımıyla çok daha 
mukavim yapılar elde edilmiştir.

Bir diğer önemli teknolojik gelişme ise 3D baskı ile 
kolaylaştırılan hızlı prototipleme aşamasıdır. Prototip 
üretimi çok etkin bir şekilde işlem, analiz ve tasarım 
tekniklerinin değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreç 

sayesinde seri bir üretime geçilmeden önce tasarım 
fikirlerinin değerlendirilmesi çok daha az maliyetle 
sonuçlanmaktadır. Bu çalışmaların tümünün amacı 
ise daha aerodinamik, daha hafif, daha mukavim kanat 
yapılarını daha az maliyetle ortaya çıkarıp testlerini ve 
değerlendirmelerini yapabilmektir.

Son yıllarda uçakların aerodinamik performansla-
rında önemli gelişmelere katkı sağlayan kanat uçları 
tasarımının yenilikleri de ortaya çıkmıştır. Airbus ve 
Boeing kalkışın etkisiyle oluşan ve yüksek hızlarda 
havada yol alırken kanadın arkasında kalan havanın 
oluşturduğu girdap etkisini azaltmıştır. Bunu sağlayan 
yapı genellikle kanatların uçlarında yukarıya doğru 
çıkan küçük uzantı biçiminde(winglet) görülmekte-
dir (Şekil 2). Bu şekilde hava tarafından oluşan bozu-
num azaltılarak uçağın geçişi daha pürüzsüz ve daha 
verimli hale getirilmiştir. Yeni uçak tasarımlarında 
görülen ve aynı zamanda eski uçaklara da uyarlanan 
kanat ucundaki bu değişim etkileyici yakıt verimliliği 
sağlamaktadır. Örneğin; bu inovatif yapı Boeing 767 
model uçağa uyarlandığında yakıt tüketiminde %4-5 
dolaylarında bir tasarruf sağladığı gözlemlenmiştir.

NASA ve MIT Yeni Nesil Kanat Geliştirdi

MIT ve NASA'nın geliştirdiği yeni nesil kanatların 
(Şekil 3) en önemli özelliği ultra esnek bir yapıya sahip 
olması ve hafif olması ile de dikkat çekmektedir. Kul-
lanılan materyaller sayesinde esnek ve hafif yapı aynı 
zamanda havada ciddi bir yakıt tasarrufu da sağlama-
sı planlanmaktadır. Bu da yeni nesil kanat tiplerinin, 
hava taşımacılığına olumlu olarak etki edecek bir baş-
ka özellik olarak görülmektedir.

Günümüzde uçakların kanatları tek bir parça halinde 
değildir. Flap adı verilen kapaklar ve aileron adı veri-
len kanatçıklarla yön tayin edilen uçakların yerini ala-
cak kanat sistemi ise tek parça halinde olması öngö-
rülmektedir. Yani bu uçaklar, kumanda edilirken flap 
açmak yerine kanatlarını tümüyle kumanda ederek 

Şekil 1: Wright kardeşler tarafından geliştirilen 
ilk insanlı uçak

 Şekil 2 : Winglet Kanat Yapısı

Berkan ARSLANOĞLU (ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölümü)
Emre ŞAHİN (ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölümü)
Melih	Cemal	KUŞHAN	(ESOGÜ	Havacılık	Bilimi	ve	Teknolojileri	A.B.D.)
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açılacaktır. Geliştirilen yeni kanat sistemleri şimdilik 
rüzgâr testi tünellerini ve diğer testleri gerçekleştir-
mektedir.
Yeni nesil kanatlar üzerine bir başka çalışma ise Bo-
eing tarafında sürmektedir. Bir Boing yetkilisine 
göre önümüzdeki 20 yıl içinde havayollarına yakla-
şık 40.000 yeni uçak girecektir. Boeing 3.nesil 777 
uçakları için kanat genişliği nedeniyle mevcut havali-
manlarındaki standart terminallere sığmayacak olan 
uçakta katlanabilir kanat teknolojisi kullanılarak bu 
sorunu çözüme ulaştırmayı planlamaktadır.

Ülkemizde de kullanılan ve ilk uçuşunu 1994 yılın-
da yapmış olan’Rüya Uçak’ lakaplı Boeing 777'nin 
tam kanat genişliği 71.62 metre bu ölçü 787 serisinde 
60.04 metre, 737'lerde ise 35.66 metredir. Dolayı-
sıyla uçaklar indikten sonra mevcut havalimanlarına 
uyumu için kanatların katlanabilir olması gerekmek-
tedir. (Şekil 4) Kanatlar katlandıktan sonraki genişlik 
değeri 64.9 metreye düşüyor. ABD merkezli havacılık 
devinin böyle bir uçak tasarlamasının başka neden-
leri de var. Karbon fiberden yapılan uzun kanatların 
kanat uçlarında oluşabilen türbülansları ve girdapları 
azaltarak havadaki sürtünmeyi azaltıyor ve böylelikle 
yakıt tasarrufu sağlanmakta, dolayısıyla maliyetle-
ri de azaltmaktadır. Boeing, uçakların inişi sırasında 

uçaklara da daha iyi manevra yapabilme imkânı sağ-
layacaktır. Uzun kanat genişliği sayesinde hava direnci 
düşecek ve yakıt tüketimi de minimize edilecektir.
Bazı askeri uçaklarda kullanılan bu sistem ticari yolcu 
taşımacılığında bir ilk olacaktır. Boeing'in gelmiş geç-
miş en verimli ikiz motorlu ticari jet olarak nitelediği 
yeni 777 için FAA bazı garantiler istenmektedir. Bun-
lardan ilki katlanabilir kanat özelliğinin uçak sadece 
yerdeyken kullanılabilir olması ve diğeri de katlanma 
noktalarında yakıt depolanmamasıdır. 

FAA, uçak hava seyir halindeyken kanatların katlan-
ması ya da kanatlardan doğru pozisyonda değilken 
uçağın kalkışa çabalaması durumunda sonuçların fe-
laket olabileceğini düşünmektedir. Programın 2020 
yılında yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.Uçak ka-
natları Wright kardeşlerin ilk uçuşlarında bu yana bu 
denli bir dönüşüm geçirdiği gözlemlenmiştir. Gele-
cekte uçak kanatlarının nasıl bir şekil alacağını tah-
min etmek güç olsa da alacakları şeklin asıl amacının 
her zaman için daha az yakıt tüketimi ve daha iyi bir 
aerodinamik yapı sağlamak olduğu açık bir şekilde 
görülmektedir.
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Şekil 3 : MIT ve NASA’nın geliştirmekte olduğu kanatlar

Şekil 4: Katlanabilir Kanat Yapısı
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BİRlİk’TEn HaBERlER

KADIN OLMAK SUÇ MU?

ANNE ÖLME LÜTFEN! Bu acılı sesleniş, yakın 
zamanda Kırıkkale'den geldi. Anavatan'ımızın 
gündemine son günlerde, bomba gibi oturan 

Emine Bulut cinayeti. Bir diğeri; 23/08/2019 tarihin-
de Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan ve çocukları-
nın gözü önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen,  
Tuba Erkol. Bir başka haber ise; Gaziantep’te yeni 
doğum yapmış Güldane Y'den. Boşanma sürecinde 
olduğu eşi tarafından dövüldü ve bıçaklandı... Sonu 
gelmeyen, başı belli olmayan, kayıtlı kayıtsız kadın 
cinayetleri, istismarları toplumumuzu etkilediği gibi, 
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
çalışma grubu olarak, bizleri de tarifi imkânsız şekilde 
derinden etkiledi. 

Sayıları yılda 400'e varan kadın cinayetleri adeta önü 
durdurulamaz bir hal aldı. Amansız, ahlaksız, etiksiz, 
kişiliksiz, sahip olduğu şiddeti en güçsüz gördüğü ka-
dınlara karşı,  en fazlasıyla kullanmayı erdem sanan, 
güç olarak gören, bir erkek topluluğu yaşıyor aramız-
da!

Cezaları arttırmak tek bir çözüm değil. Asıl gerek-
li olan, kadına şiddetin doğru olmadığını kafalara 
sokmak. Kadın çiçektir; canımız isterse koklarız, is-
temezse koparırız, zihniyeti yıkıp, kadının insan de-
ğerini ve anlamını topluma anlatacak ve uygulamaya 
koyacak çalışmalar yapmalıyız. Çocuk doğduğunda, 

aile ocağında başlayan eğitim Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı’nın kontrolünde olmalı, okul çağında 
başlayan eğitim de Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Anao-
kullarından itibaren başlayan müfredatı; ağacı yaşken 
eğecek biçimde genişletmeli. Cinsiyet ayırımı yap-
maksızın birey yetiştirilmeli, desteklenmeli. Cinsiyet 
ayırımcılığı yapmaksızın, insan doğmak, büyümek, 
toplumda yer almak adına,  tüm toplum bilinçlendi-
rilmelidir. Bir anne kız çocuk doğurduğunda;  istenil-
meyen, 2. sınıf varlık olarak görülen zihniyet kaldırıl-
malıdır. “Kadın olmak suç mu” dedirtmeyecek, sosyal, 
ekonomik toplumsal uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine dair 6284 sayılı kanun ise; Emine Bulut cina-
yetinin ardından tekrar araştırılıyor.  Türkiye'nin ev 
sahipliği yaptığı, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlü-
ğe giren, 45 ülke tarafından imzalanan ve 27 ülkece 
onaylanan İstanbul Sözleşmesi, “Kadına karşı şid-
detin önlenmesinde hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk 
uluslararası belge” niteliği taşısa da,  uygulanılmasın-
da problemler yaşanmaktadır. 

...Bir çığlık daha seslendi! ÖLMEK İSTEMİYORUM. Ancak; duyan olsa 
da duymamazlıktan gelindi, yardım eli uzatan olmadı bile, yanı başındaki 

10 yaşındaki kızından gayrı... 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu
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BİRlİk’TEn HaBERlER

HİÇBİR MADEN, DOĞADAN 
VE İNSAN HAYATINDAN 

DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR!
Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı 

Çanakkale'de çevre gönüllüleri ve yöre halkı tarafından sürdürülen "Su ve 
Vicdan Nöbeti"ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 

tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çanakkale’de doğaya ve su havzalarına sahip çık-
mak için sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ni 
selamlıyoruz.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı ekosistemin 
parçası olan Kirazlı Balaban Tepesinde bulunan altın 
madeni tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturmakta-
dır.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından işletilen ma-
den havzası için ÇED raporunda öngörülenden çok 
daha fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir orman arazisi or-
tadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırılmasında kullanı-
lacak siyanür bölgenin doğası, canlı varlığı ve su kay-
nakları açısından risk durumundadır. Madenin bulun-
duğu tepe, Çanakkale’nin tek su kaynağı durumundaki 
Atikhisar Barajı havzasında yer almaktadır. Bu baraja 

herhangi biçimde siyanür bulaşması, insan sağlığı açı-
sından öngörülemez sonuçlar doğurabilir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar nedeniyle farklı ma-
denlere ait siyanür havuzlarında yaşanan çökme ve 
taşkınların yarattığı çevre felaketleri hafızalarımızda-
ki tazeliğini korumaktadır. Hiçbir maden, doğadan ve 
insan hayatından daha değerli değildir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı ve çevre ör-
gütlerinin birlikte yürüttüğü “Su ve Vicdan Nöbeti”nin 
yanındayız. Doğamızın katledilmesine, madenlerimi-
zin yağmalanmasına, doğal hayatın ve insan yaşamının 
hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİZDEn BİRİ

MESLEĞİMİ ZEVKLE YAPTIM
Mühendislik mesleğine 32 yıl emek verdikten sonra emekli olan Mehmet 

Yılmaz şimdi 71 yaşında. Pek çok görevde mesleğini başarı ile sürdüren 
Yılmaz, zevkle yaptığı mesleğini gençlere de tavsiye ediyor.  

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

İlkokuldan sonra Erkek Sanat Enstitüsü’ne gir-
dim. Erkek Enstitüsü Tesviye Bölümü’nü ka-
zandım, 1965 yılında mezun oldum. Bir yıl öğ-

retmenlik yaptım. 1966 yılında Sanat Okulu 6 yıla 
çıkınca okul birincisi olarak Yıldız Teknik Okulu’na 
gittim. Orada okurken, Almanya’ya gittim. İki yıl 
çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm. Tesviye bö-
lümü mezunu olduğum için Makina Mühendisliği 
bölümü seçtim. 1970 yılında başladım, 1975 yılında 
mezun oldum. 

Meslek hayatınız süresince nelerde çalıştınız ve bu işler 
size neler kattı?

Şeker Fabrikası’na 09. 09. 1975 yılında girdim. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bir yıl çalıştıktan 
sonra Burdur Şeker Fabrikası’na 1976 yılında git-
tim. Acemi Birliği sonrası meslek kurası çekerek 
1. Ordu İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda bir yıl Kont-
rol Mühendisi olarak görev yaptım. Askerlik son-
rası Makina Mühendisliği Ersan İnşaat Limited 
Şirketi’ni kurarak; tesisat işleri ve kazan imalatı 
yaptık. 1980 yılında bu işten ayrılarak tekrar Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Kütahya Şeker Fabrikası’nda işe 
başladım. Aynı fabrikada terfi 
ederek Makina Elektrik Şefi 
oldum, 1992 yılında Erciş 
Şeker Fabrikaları’na gittim. 

Beni tanıyan genel müdür 1993 yılında Afyon Ma-
kina Fabrikası’na aldı. Baş Mühendis oldum. Siyasi 
olarak Turhal Şeker Fabrikası’na 2002 yılında git-
tim. 2006 yılında tekrar Afyon Makina Fabrikası’na 
geldim. Müdür Yardımcısı oldum. 2007 yılında 32 
yıl görev yaptığım işimden emekli oldum. 

Makina Mühendisliği bölümünü neden tercih ettiniz?

Sanat okulu mezunu olduğum için makina mühen-
disliği bölümünü seçtim. 

İş ve aile hayatı birlikte nasıl yürüdü?

44 yıllık evliyim eşim 
çalışmadı, mutlu bir 
evliliğim ve iki erkek 
evladım var. 

Gençlere bu mesleği 
tavsiye eder misiniz?

Çok zevkli bir meslek 
olduğu için gençle-
re bu mesleği tavsiye 
ederim.
  
Şimdi ne yapıyorsunuz?

Şimdi çalışmıyorum 
Afyon - Antalya arası 
yaşıyorum. 
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Bizim Köşe
» Şubemiz Teknik Görevlisi İlker Özcan ve eşi Üyemiz Seda  

Özcan’ın 09.08.2019 tarihinde bir oğlu oldu. 
Aras’a mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.  

DOĞUM

»  Üyemiz Serdal Balkan’ın abisi 05.07.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Hüseyin Bağışlar 28.07.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Sergül Ayşe Hüsniye Kılınç’ın annesi 16.08.2019 tarihinde,
»  Üyemiz İbrahim Yüce’nin kardeşi 17.08.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Nigar Erden annesi 17.08.2019 tarihinde, 
vefat etmiştir.Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, başsağlığı ve sabır 
diliyoruz.

VEFAT

HASTALIK » Üyemiz Dilek Bayraç’a
» Bilecik İl Temsilciliği Personelimiz Tolga Aksoy’un annesine

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

»  Üyemiz Merve Arıcıoğlu, Ulaş Barış Tasa İle 20.07.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Coşkun Yıldız, Siril Yılmaz ile 03.08.2019 tarihinde, 
»  Şubemiz Personeli Derin Aydın, Ömer Kara ile 04.08.2019 tarihinde,
»  Üyemiz Selahattin Aydın’ın Oğlu Arda Aydın, Aslıhan Örüm ile 17.08.2019   

 tarihinde 
  evlendiler.  Çiftelere Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK

» Üyemiz Sertan Doğan TÜLOMSAŞ Lokomotif Fabrikası Müdürlüğü’ne,
» Üyemiz Bülent Toksavul, TÜLOMSAŞ Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı’na, 
atanmışlardır.

Yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz.
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