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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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SunuM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

MMO Eskişehir Şubemizin işleyişinde 
önemli bir yere sahip olduğunu düşün-
düğümüz “Şube Danışma Kurulumuzu”  

pandemi şartlarına uyarak gerçekleştirdik. Oda yö-
netim kurulu başkanımız, şube yönetim kurulumuz, 
şube komisyonlarımızda görev alan üyelerimiz, 
temsilcilik yürütme kurullarımız ve personelimizin 
katılımıyla gerçekleşen toplantımızda şubemizin 
geçmiş dönemde yaptığı etkinlikleri paylaşıp önü-
müzdeki dönemde neler yapabileceğimiz hakkında 
fikir alış verişinde bulunduk.

Şube yönetim kurulu olarak Tepebaşı Belediyesi 
başkan yardımcılarını ziyaret ederek ortak yapıla-
cak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulun-
duk. 

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Neşet Ayka-
nat tarafından yapılan basın açıklaması ile sanayi ve 
konutlarda elektrik kullanımına yönelik zam hak-
kında kamuya bilgilendirmede bulunduk.

Odamız kuruluş amaçları arasında yer alan “Üye-
lerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası 
yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve akta-

rabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda po-
litikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve ulus-
lararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, 
sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel geli-
şimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi 
vb. etkinlikler düzenlemektir.” gereğince şubemiz 
sekreteryalığında gerçekleştireceğimiz XI. Ulusal 
Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı-
mızı şehrimizde gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyor, meslektaş ve sanayinin gelişimine katkıda 
bulunmasını temenni ediyoruz.  

Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için bizlerle 
dijital platformlar da dahil olmak üzere iletişime 
geçebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve birlikte geçireceği-
mizin günlerde görüşe bilmek dileğiyle.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki 
heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin 

gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki 
o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.“

Mustafa Kemal Atatürk
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eğİtİMleR
EĞİTİMLER

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Asansör Yetkili Servis 
Teknik Sorumlu Eğitimi  

Mustafa Hakan 
Güzeltepe  (Makina 

Mühendisi)Hasan Aktaş 
(Elektrik Mühendisi)

28-31 
Temmuz 

2021
Eskişehir 17

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
05-06 Temmuz 

2021
Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 8

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLU EĞİTİMİ/28-31 TEMMUZ 2021/ESKİŞEHİR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM VE BOŞLATIM PERSONEL KURSU 05-06 TEMMUZ 2021/AFYONKARAHİSAR
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MAKINA 5

ŞuBe’Den HaBeRleR

ŞUBE DANIŞMA KURULU 3. 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim 
Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, il/ilçe tem-
silciliği yürütme kuruları üyeleri, mesleki 

denetim büroları sorumluları, iş yeri temsilcileri, mes-
lek dalı ve uzmanlık dalı komisyonları üyeleri, şube 
müdürü ve teknik görevliler, TMMOB ve oda organ-
larında görev yapan üyelerle, TMMOB ve oda organ-
larında veya herhangi bir Şube Yönetim Kurulu`nda 
daha önce seçilerek görev yapan üyelerimizin çağrıl-
dığı toplantıya yaklaşık 75 kişi katıldı. Şube Danışma 
Kurulu toplantımız, Şube Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Atila Tomsuk’un açılış konuşmasıyla başladı. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener konuşmasıyla devam eden toplantımız 
Şube Sekreterimiz Neşet Aykanat`ın, şubemi-

zin faaliyet raporuna yönelik sunumuyla devam etti. 
Şubemizin faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi planla-
nan etkinlikler hakkında bilgi verdi.   Şube Sekteri-
miz Neşet Aykanat`ın sunumunun ardından il/ilçe 
temsilciklerimizin yürütme kurulları üyeleri de, birer 
konuşma yaptı.  Danışma kurulu üyelerimizden görüş 
bildirmek isteyenler söz alarak toplantı gündemi ile 
ilgili görüşlerini bildirdiler.

Şubemizin 2020-2022 Çalışma döneminin 3. Danışma 
Kurulu Toplantısı 13 Temmuz 2021 tarihinde Tepebaşı 
Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ 
TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKAN 
YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ

Şube Yönetim Kurulumuz 06 Eylül 2021 tarihinde Tepebaşı Belediyesi 
başkan yardımcılarını ziyaret etti. 

Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, 
Fikriye Güven Zaptiye, Nuray Çayır ve Suat 
Yalnızoğlu’nu makamlarında ziyaret ettiler. 

Ziyarete Şubemizden, Şube Başkanı Atila Tomsuk, 
Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube Sekreteri 

Neşet Aykanat, Şube Saymanı Esra Turan, Şube Yö-
netim Kurulu Yedek Üyesi Melis Arıcıoğlu ve Şube 
Müdürümüz İlker Özcan katıldı. Ziyarette, Şubemiz; 
meslek alanlarını ilgilendiren her konuda belediye ile 
işbirliği içerisinde olmaya hazır olduklarını belirtti.
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MAKINA 7

BİRlİk’ten HaBeRleR

1 TEMMUZ’DA ELEKTRİK, DOĞALGAZ 
VE LPG’YE YAPILAN ZAMLARI 

YENİLERİ İZLEYECEKTİR
Zamların nedeni iktidarın ithal fosil yakıtlara dayalı ve özel 

şirketleri kollayan dışa bağımlı enerji politika ve uygulamalarıdır

Siyasi iktidar ve enerji yönetimi yirmi yıl süresince, 
çok sayıda ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı santra-
lın kurulmasını teşvik etmiş ve enerjide ülkemi-

zin dışa bağımlığını artırmıştır. Plansız, programsız 
uygulamalarla, yenilenebilir enerji kaynaklarına elekt-
rik üretimini destekleme görüntüsüyle, bir tarafta özel 
şirketlere bedeli yurttaşlar tarafından 
ödenen milyarlar aktarılırken; küçük 
HES’lerle dereler insandan, yaşamdan, 
doğadan koparılmış; verimli tarımsal 
arazilere kurulan GES’lerle, deşarjlarını 
bilim ve tekniğin kurallarına uygun ola-
rak yapmayan JES’lerle, seragazı salım-
ları kontrol edilmeyen, kullanılmış lastik 
ve ithal plastik çöpleri yakan biyokütle 
santrallarla halkımıza ve doğal çevreye 
her türlü zararlar verilmiştir.

ÖZEL ŞİRKETLERE “GÜZEL” DESTEKLER

Elektrik üretiminin özelleştirilmesin-
den sonra şirketlere verilen ek destekler; 
YEKDEM(Yenilenebilir Enerji kaynak-
ları destekleme Mekanizması), kapasite 
mekanizması, yüksek fiyatlı alım garan-
tileri vb. yöntemlerle, piyasa fiyatının 
üzerinde bedel ile elektrik alımı, özel doğalgaz yakıtlı 
santrallara BOTAŞ tarafından maliyetinin çok altında 
fiyatlarla doğalgaz satışı ile sınırlı kalmamıştır. Umur-
samadan çevreye her türlü zararı vermeyi kendilerine 
hak gören özel şirketlere ödül gibi, çevre mevzuatına 

uyumda esneklik tanınmış ve çevre izni teşvikleri da-
ğıtılmıştır.

2021 yılı içinde yüzde 15 artan elektrik fiyatlarına 
son iki buçuk yıl içinde yapılan zam ise yüzde 70 
olmuştur.

Doğalgazda da benzer bir tablo söz konusudur.
  
Konutlar ve küçük işyerlerinin doğalgaz faturaları, 
BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanı sıra; özel doğalgaz da-
ğıtım şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına 
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BİRlİk’ten HaBeRleR
eklenen ve sürekli artan Sistem Kullanım Bedelleri 
ile de yükselmektedir. Sistem Kullanım Bedelleri, 
EPDK tarafından her dağıtım bölgesi ve şirketi için 
ayrı ayrı belirlenmektedir. Fiyat artışlarının sürekli 
olarak yansıtıldığı sistem kullanım bedeli, birçok ilde 
tüketicinin ödediği tutarın üçte birine ulaşmaktadır. 
2021 içinde konutlar ve küçük işletmelerin gaz alım 
fiyatları yüzde 17.7-28.8 aralığında artarken, 2019 

başından bugüne artışlar yüzde 32.0–67.2 aralığında 
olmuştur. Bu dönemde, TÜİK’e göre enflasyon yüzde 
35 düzeyinde olurken, elektrik ve doğalgaz fiyat ar-
tışları bu rakamın iki katı düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ülkemizin Rusya Federasyonu, İran ve Azerbaycan 
ile yapmış olduğu uzun vadeli, boru hatları üzerinden 
doğalgaz alım ithalat sözleşmeleri, satış fiyatlarının 
yüksekliğinin yanı sıra; fiyat güncellemelerinde başka 
mahreçli gaz satış fiyatlarının değil, petrol fiyatlarının 
dikkate alınması, Katı “Al ya da Öde” yükümlülükleri, 
TANAP Projesinin yüzde 30 ortağı olan BOTAŞ’ın, 
bu boru hattından taşınan gazı satın almak istediğin-
de gaz fiyatlarına eklenen yüksek taşıma bedelleri vb. 
Türkiye aleyhine hükümler içermektedir. Maliyetleri 
yükselten bu etkenlere ek olarak, TL’nin yabancı pa-
ralar karşısında yüksek oranlı değer kaybı da; doğal-
gaz fiyatlarının artmasında etkin olmuştur.

Ülkemizde enerji yoksulluğu sorunu giderek ağırlaş-
maktadır. Toplam istihdamın üçte birinden fazla bir 
bölümünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız 
ve yüzde 60’ından fazlasının asgari ücret düzeyinde 
ücretle çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, geniş anlam-
da işsiz sayısı 10 milyonu geçmiştir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in TBMM’de verdi-
ği bilgilerden, 2020’nin ilk dokuz ayında, toplam tu-
tarı 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin 
konut elektrik abonesinin; 399 milyon TL ödenme-

miş borçtan dolayı da; 51 bin konut doğalgaz abone-
sinin sözleşmelerinin feshedildiği ve elektrik ve gaz-
larının kesildiği anlaşılmaktadır. Oysa, ortalama borç 
tutarı bin liranın altında olan 107 bin konutta oturan 
dört yüz binden fazla yurttaş karanlığa; borçları sekiz 
bin liradan az olan iki yüz bin yurttaş soğuğa mahkum 
edilmeyebilir, toplam 500 milyon TL kamu kaynakla-
rından karşılanabilirdi.

Son elektrik ve doğalgaz zamları sonra-
sında, birçok ticari ve sınai işletme ma-
liyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün ve 
hizmet fiyatlarını artıracaktır.İktidar, 
bal tutan parmakları yalayan yandaş 
küçük bir azınlığa odaklanmakta, kredi 
kartlarının borçlarını, kiralarını, elekt-
rik, doğalgaz, su, telefon, internet fatu-
ralarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla 
boğuşan milyonların yaşadığı sıkıntıları 
yok saymaktadır. Kâr garantili proje-
lerde şirketler her türlü cezadan muaf 
kılınır ve kazançları güvence altına alı-
nırken; işsizlik ve pahalılıkla boğuşan 
milyonlarca emekçi, emekli, esnaf ve 
işsizin sorunlarının çözümü için tek bir 
adım atmadan, hiçbir ekonomik destek 
vermeksizin evlerine kapatılan, aylardır 
salgından bunalmış kitlelere sabır ve te-
vekkül önerilmesinin yorumunu kamu-
oyuna bırakıyoruz. 

Covid-19 salgını nedeniyle, daha önce de işsiz olup 
şimdi iş bulma umudunu tümüyle yitirenler, salgın 
nedeniyle işyerlerinin daralma, küçülme ve kapan-
ması nedeniyle işten çıkarılanlar, asgari ücretin yarı-
sına bile varmayan düşük ücretlerle çaresiz çalışanlar, 
kapanan/kapatılan çok sayıda küçük işyerinin sahibi 
ile sayıları on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, küçük 
üreticiler, düşük emekli maaşları ile yaşamlarını sür-
dürmeye yeterli olmayan emekliler, bütün bu kesim-
lerden milyonlarca yurttaş; elektrik, doğal gaz, su, 
telefon, internet faturalarını ödeyememekte, elektrik 
ve gazlarının kesilmesi ile enerji yoksulları arasına 
katılmaktadır. Bu durumu önlemek için kriz koşulları 
sona erene kadar zor durumdaki tüm yurttaşların ve 
kapanan küçük işletmelerin elektrik, su, doğal gaz, 
internet ve telefon hizmet bedelleri kamu tarafından 
karşılanmalıdır.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ

KESK ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU 
EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI KAYNAK EĞİTİM VE 

MUAYENE MERKEZİ
EĞİTİM, BELGELENDİRME VE 

TEKNİK HİZMETLERİMİZ
1. GİRİŞ

Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; 
ülkemiz sanayi sektöründe gereksinim duyu-
lan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve 

teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin 
güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler dü-
zenlemekte ve belge vermektedir.

Özellikle ülkemiz sanayi sektörünün gelişebilmesi ve 
rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kay-
nak ve malzeme teknolojileri alanında, dünyada ya-
şanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine 
kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavla-
rının yapılabilmesi için ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi’’ kurulmuştur.

Kaynak ve Malzeme teknolojisi Makina Mühendisliği 
meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalış-
malar yürüttüğü ve deneyim sahibi olduğu alanlardan 
biri olup Odamız, bu alanda eğitimlerinin düzenlen-
mesi ve iş güvenliği açısından muayenelerin uluslara-
rası düzeyde yapılması için özel bir çalışma yapmıştır. 

Uluslararası standartlar gözetilerek hem teorik hem 
de pratik açıdan hazırlanan eğitimlerimiz, sanayinin 
ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam 
etmektedir.

2. EĞİTİMLERİMİZ 

Kaynaklı imalat yapan işletmelerde hem çalışan beyaz 
yakanın teorik ve teknik bilgisini arttırmak, hem de 
kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kul-
landıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uy-
gulamalı eğitim verilmesi Kaynak Eğitim ve muayene 
merkezimizin amaçlarındandır. 

Eğitimlerle ilgili tüm program, EN/ISO ve ASME 
standartlarına göre MMO tarafından yürütülmekte-
dir. 

 Kaynaklı İmalat Eğitim Atölyemiz

ISO 14731’e Göre Kaynak Koordinas-
yon Personeli Eğitimi
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Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde 
bulunan laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde ger-
çekleştirilmektedir. Kaynaklı İmalat ile ilgili eğitimle-
rimiz aşağıdaki gibidir.
aUygulamalı Çelik, Alüminyum, Plastik Kaynakçı 
Eğitimi
aISO 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli 
Eğitimi
aMühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak 
Eğitimi
aKaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri
aISO 15614-1’e Göre Kaynak Prosedür Onayı ve 
Kaynak Prosedürünün Hazırlanması Eğitimi
aISO 9606-1'e Göre Kaynakçı Belgelendirme Eği-
timi
aKaynaklı İmalatta ISO 5817 Kullanımı ve Uygula-
maları Eğitimi

Kaynaklı imalat konusunda eğitimlerimiz, teorik bil-
giler verildikten sonra bu bilgiler doğrultusunda ya-
pılan pratik uygulamaları kapsamaktadır. Uygulama-
lar, kişisel olarak her katılımcının seviyesine uygun 
bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Teorik anlatımlar, 
uzun yıllar saha tecrübesi olan ve akademik çalışma-
ları bulunan ‘’Kaynak Mühendislerimiz’’ tarafından 
verilmekte olup, pratik uygulamalar ise hem ‘’Kaynak 
Mühendislerimiz’’ hem de uzun yıllar sahada kaynaklı 
imalatta görev almış eğiticilerimiz tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muaye-
ne Merkezimizde gerçekleştirilebildiği gibi, Kaynaklı 
İmalat Eğitimine uygun teorik ve pratik eğitim salon-
larının bulunması durumunda firmalarda da yapılabil-
mektedir.

Eğitimlerimiz ile ilgili diğer önemli konu ise yapılan 
imalatların kontrolü ve denetlenmesi için personel 
yetiştirme programlarıdır. Yine bu eğitimler teorik ça-
lışma ve pratik uygulamalar şeklinde ilerlemektedir. 
Eğitimler, ‘’Muayene Personeli’’ yetiştirmek için uy-
gun olan sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda ger-
çekleştirilmektedir. 

Eğitimlerimiz kaynak ve malzeme alanında tahribatlı 
ve tahribatsız muayeneleri kapsamaktadır. Bu kap-
samda Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde 
aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

aGözle Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçe-
riğine Uygun Olarak)
aPenetrant Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO 
9712 İçeriğine Uygun Olarak)
aManyetik Parçacık Muayenesi Seviye I+II Eğitimi 
(ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
aUltrasonik Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 
9712 İçeriğine Uygun Olarak)
aTahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğiti-
mi
aTahribatsız Muayene (NDT) Yöntemleri ve Uygu-
lamaları Eğitimi
aKaynakların Gözle Muayenesi ve Muayene Sonuç-
larının Değerlendirilmesi Eğitimi
aASNT’ye Göre Tahribatsız Muayene Eğitimleri 

Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi

Kaynaklı İmalatta Uygulama Eğitimi

Tahribatsız Muayene Laboratuvarımız
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3. BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin çalışma 
yaptığı diğer bir konu ise ‘’Belgelendirme Hizmetleri’’ 
alanındadır. Özellikle uluslararası düzeyde, belirli bir 
kalite sistemi çerçevesinde çalışan firmalar, eğitim al-
mış ve bu eğitim doğrultusunda yetkinliğini kanıtlamış 
personele ihtiyaç duymaktadır. 

Bunun için özellikle akreditasyon kurumu tarafından 
denetlenmiş ve akredite olan belgelere yönelim vardır. 
Örneğin ISO 3834 (kaynaklı imalat yapan işletmeler 
için kalite şartları) gibi uluslararası uygulama stan-
dartlarına göre kaynakçıların eğitimli ve sertifikalı ol-
ması gereklidir. 

Bu kapsamda Odamız yapmış olduğu çalışmaların ar-
dından kaynakçıların ve muayene personellerinin sı-
navlarını ve belgelendirmelerini gerçekleştirmektedir. 
Sınavlar ve belgelendirmeler uluslararası normlara 
uygun olup, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan 
katılımcılara uluslararası geçerlilikte ‘’Akredite’’ belge 
verilmektedir. Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-
miz ”Personel Belgelendirme Kuruluşu”muz kapsa-
mında aşağıdaki belgelendirme hizmetlerini gerçek-
leştirmektedir.

aTS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı Sınavları ve 
Belgelendirmesi
aTS EN ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçı Sınavla-
rı ve Belgelendirmesi
aTS EN 13067 Plastik Kaynakçısı Sınavları ve Bel-
gelendirmesi
aISO 9712’ye Göre Tahribatsız Muayene Personeli 
Sınavları ve Belgelendirmesi

4. TEKNİK HİZMETLERİMİZ

Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasa-
nın 135. Maddesinde tanımlanan 6235 sayılı yasa ile 
kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek ku-
ruluşudur. Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ile 
sanayiye yönelik olarak araştırma, geliştirme faaliyet-
leri yürütmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ergonomi, 
çevrenin korunmasına yönelik ölçüm ve testler yap-
maktadır.

Ultrasonik Muayene Uygulama Eğitimi

Tahribatsız Muayene Belgelendirme Sınavı

Uygulamalı Kaynakçı Sınavı Tahribatsız Muayene Hizmetlerimiz
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Meslek alanlarımız ile ilgili olarak Odamız kamu yara-
rı temelinde ürettiği teknik hizmetlerini ticari ve mali 
baskılardan arındırarak halkın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması adına yapmakta ve bu kapsamda üretilen 
hizmetlerin yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla sü-
rekli olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu amaç doğ-
rultusunda KEMM, Kaynak ve Malzeme Teknolojisi 
kapsamında denetimler ve muayeneler gerçekleştir-
mektedir. KEMM tarafından yapılan organizasyon ve 
görevlendirmelerle, ülke düzeyinde organize edilmek-
tedir. TÜRKAK kapsamında gerçekleştirilen muaye-
nelerin yürütülmesi ve organizasyonu MMO AKM ta-
rafından yapılmaktadır. KEMM tarafından yürütülen 
teknik hizmetler aşağıdadır:

aTahribatsız Muayene Hizmetlerimiz

Odamız Tahribatsız Muayene konusunda Akredite 
Muayene Kuruluşu olarak Seviye II ve Seviye III per-
sonelleri ile hizmet vermektedir. Odamızın aktif ola-
rak gerçekleştirdiği tahribatsız muayene yöntemleri 
VT,PT,MT,UT ve RT alanındadır.

aBilgisayar Destekli Kontroller, Statik Yükleme Uygun-
lukları, Yük Taşıma Kapasitesi Kontrol Hizmetlerimiz

Birçok mühendislik probleminin çözümü formüller 
kullanılarak, analitik yöntemlerle elde edilebilir. Basit 
veya basitleştirilmiş tasarımlarda, analitik yöntemler 
kullanışlıdır ve iyi sonuç verirler fakat problemin kar-
maşık bir yapıda olması, sistemin analitik olarak ifade 
edilmesini zorlaştırır. Dolayısı ile bu durumda, sonlu 
elemanlar yöntemi devreye girmektedir. Odamız da bu 
teknolojiyi firmaların istekleri doğrultusunda test ve 
kontroller için kullanabilmektedir.
  

aİşletme Aşamasında Kullanılan Ekipmanların Yorulma 
Test Ve Analizleri Hizmetlerimiz

Günümüzde metalik malzemeler endüstride, devasa 
konstrüksiyonlardan basit makina parçalarına kadar 
kullanılmaktadır. Bu konstrüksiyonların farklı böl-
gelerine etki eden kuvvetler; farklı türde gerilmeler, 
eğimler, plastik deformasyonlar ve sehimler oluşturur. 

Yıllar boyunca yüklerin tekrarlanması ise malzemede 
yorulmaya neden olmaktadır. Yorulma kendini mal-
zemede veya kaynak dikişinde çatlak olarak gösterir. 
Sanılanın aksine; belirli bir tekrarlı gerilmenin üzerin-
de çalışan her metal konstrüksiyonun bir ömrü vardır, 
ömrünü tamamlayan konstrüksiyonlarda yorulmaya 
bağlı çatlaklar gözlenir. KEMM, uzman personeli ile, 
bilgisayar ortamını ve saha kontrollerini birleştirerek 
firmalara hizmet vermektedir.

   

aİş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinde Tahribatsız 
Muayene Hizmetlerimiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
yapılan çalışmalar neticesinde endüstride kullanılan 
ekipmanların, yaşanabilecek kazaları engellemek adı-
na geleneksel kontrol yöntemlerine ek olarak aşağıda-
ki yöntemleri kullanarak test ve kontrollerini yapmak-
tayız;

1.Kullanımda olan veya yeni imal edilmiş dövme mal-
zemelerin çatlak kontrolleri
2 Kullanımda olan veya yeni imal edilmiş döküm mal-
zemelerin çatlak kontrolleri
3.Kullanımda olan veya yeni imal edilmiş kaynaklı 
imalat konstrüksiyonların kontrolleri
4.Kullanımda olan veya yeni imal edilmiş millerin çat-
lak kontrolleri

Bu kontrollerin amacı geleneksel yöntemlerle tespit 
edilemeyen hataların ve hasarların ortaya çıkarılması 
ve iş güvenliği ile ilgili risklerin daha aza indirilmesidir.

Bilgisayar Destekli Kontrollerimiz

Yorulma Test ve Analizlerimiz
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aRaf Kontrolleri Hizmetlerimiz

Raflar, hemen hemen tüm firmalarda bulunan, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli konstrüksi-
yonlardan birisidir. Endüstriyel depo raf sistemleri lo-
jistik süreç içerisinde yüksek risk potansiyeline sahip 
olan yerler olarak tanımlanmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, konu-
sunda uzman ve gerekli vasıflandırmalarını tamamla-
mış olan mühendis personellerimiz ile TS EN 15635 
standartına göre mevcut depolama raflarınızın duru-
munu belirlemekte ve uygun teknik rapor hazırlamak-
tayız.

  

aİmalat Kontrolleri Ve 3. Taraf Gözetim Hizmetlerimiz

Çeşitli standartlara göre aşağıdaki kapsamlarda yapı-
lan işlerin malzeme kontrolü, boyut kontrolleri, tah-
ribatlı ve tahribatsız testlere nezaret, son muayeneler, 
fabrika imalat kontrolü, saha montaj kontrolü (Çelik 
konstrüksiyon, üst yapı vs.), performans ve işletmeye 
alma testlerine gözetim ve sertifikalandırma işlemleri 
kapsamımız içerisinde yer almaktadır.
MMO ayrıca yetkin ve kalifiye makine ve kaynak mü-
hendisleri ile imalatçıların tüm kalite kontrol faaliyet-
lerini yürüterek ve bağımsız bir kalite departmanı gibi 
çalışarak, proje bazlı veya tam zamanlı kalite güvence 
hizmetleri sağlar.

aTahribatlı Muayene Hizmetlerimiz

Malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. 
Malzemelerin mekanik özellikleri de içyapılarına 
bağlıdır. Tahribatlı malzeme muayenesi de daha çok 
mekanik deneylerle gerçekleştirilir. Malzemelerin 
mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özel-
likleri arasındaki ilişkileri belirlemek için farklı me-
kanik deneyler yapılır. KEMM, yapmış olduğu çalış-
malar sonrasında kurmuş olduğu tahribatlı muayene 
laboratuvarı ile tahribatlı muayene hizmeti vermekte-
dir.
  

Periyodik Kontrol Esnasında Yapılan Tah-
ribatsız Muayeneler

Rafların Periyodik Kontrolleri

İmalat Kontrollerimiz
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aWPQR-WPS Hazırlama Mühendislik Hizmetlerimiz

Kaynaklı imalat, tüm parametreleri önceden doğru-
lanmış bir yöntem testi (WPQR) referans alınarak 
belirlenmeli ve gerçekleştirilmelidir. Belirlenen ve 
onaylanan WPQR neticesinde, imalatçı elinde bulu-
nan WPQR’ların kapsam aralığını göz önünde tuta-
rak hazırladığı WPS (Kaynak şartnamesi) evraklarına 
göre kaynaklı imalatını gerçekleştirir. Kaynak Eğitim 
ve Muayene Merkezi, WPQR/WPS hazırlanması ve 
onaylanması konularında mühendislik hizmeti ver-

mekte olup, gerekli tüm testleri kendi bünyesinde ger-
çekleştirmektedir.

5. SONUÇ

Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan 
“Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanla-
rında gerek mühendis, gerekse ara teknik elemanlara 
MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belge-
lendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayene-
lerin; merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ül-
kede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, 
sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve Kaynak 
Mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirmesi için; 
“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM” kurul-
muştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin hizmet alanı, 
Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, 
eğitim, sınav, belgelendirme ile test ve muayenelerini 
kapsamaktadır. Eğitim, sınav, belgelendirme, test ve 
muayeneler, KEMM tarafından yapılan organizasyon 
ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir. 

Tüm bu hizmetlerin yanında Kaynak Eğitim ve Mua-
yene Merkezimiz, özellikle Kaynaklı İmalat ve Malze-
me Teknolojisi içerisinde yer alan sektörlerde ortaya 
çıkan sorunlara işaret etmek, gelişen teknolojiler ile 
ilgili katılımcılara bilgi vermek ve sektörel olarak ortak 
çalışma alanları yaratmak için, ücretsiz etkinlikler dü-
zenlemektedir. Özellikle Eğitim ve Belgelendirme, ku-
rulan eğitim ve belgelendirme sistemi ile uluslararası 
normlara göre sürdürülmekte, yapılan denetlemeler 
ile üyelerimize ve katılımcılarımıza daha iyi hizmet 
verme yönünde ilerlemektedir. KEMM, üyelerimizin 
ve katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda yeni eği-
tim çalışmaları yapmakta ve üyelerimize, katılımcıları-
mıza ve ülkemize katkı koymak için tecrübeli kadrosu 
ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Tahribatlı Muayene Laboratuvarımız

2019 yılı NDT Günleri Etkinliği
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HaVaCılık kÖŞeSİ

İnsansız 
Hava Aracı 
(İHA) Drone 
UAVs

Öğr. Gör. Turgay Urla
ESOGU MMF

Uçak Mühendisliği Bölümü

İnsansız hava araçları (İHA) askeri amaçlar için 
doğmuş olsalar da; Çevre koruma, endüstriyel ve 
ticari alanlar insansız hava araçları (İHA) teknolo-

jilerinin kullanımı için birçok seçenek sunmaktalar. İs-
ter insansız hava aracı (İHA) ister dron deyin, otonom 
uçuş kabiliyetlerine sahip olan bu araçlar yatırımcıla-
rın, araştırmacıların ve son kullanıcıların ilgisini her 
geçen gün artmaktadır.

Dron kullanımının en büyük kısmını askeri amaçlı iha-
lar işgal etsede, ticari ve tüketici kullanımda da küçüm-
senmeyecek büyüklükte sayısal miktarlara ulaşmıştır. 
Dron teknolojileri endüstrinin birçok alanında aşıla-
maz denilen problemlerin çözümlerine yardımcı ol-
maktadırlar. Dronlar, kişilik haklarını ihlal edebilecek 
ve silahlandırılabilecek olmaları nedeni ile olumsuz 
eleştirilere maruz kalsalar da; Kişisel ve kurumsal ihti-
yaçlara uygun tasarlanmış ve donatılmış dronlar yardı-
mı ile iş yükleri, maliyetler önemli büyüklükte azaltılıp, 
verimlilik arttırılmakta. Dronlar çok daha kısa sürede 
araştırmacılara doğruluk payı yüksek detaylı verilerin 
elde edilmesine yardımcı olmaktadırlar.

“Hızla büyüyen dron sektöründe dro-
ne kullanımı bazı bilimsel çalışmalara 
göre henüz beklenen düzeyde olmadı-
ğı belirtilmektedir. Federal Havacılık 
İdaresi (FAA) tarafından yapılan tah-
minlere göre, küresel pazarda 2020 
yılında drone satışlarının 2.7 milyara 
ulaşacağı ve sivil drone üretiminin 
2025 yılında 2.7 milyardan 10.9 mil-
yara ulaşacağı belirtilmektedir. Bu 
veriler ışığında, drone sektörünün or-
talama olarak 10 yıllık bir periyotta 
%100’den daha fazla büyüme göste-
receği tahmin edilmektedir. (Turza, 
2014: 334). “ Turza, N. R. (2014). Dr. 
Dronelove: How We Should All Learn 
Stop Worrying And Love Commerci-
al Drones, North Carolina Journal Of 
Law & Technology (NCJL & TECH), 
15, 319- 321.”
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1 Mini İHA Indago 2 &
PAM kasırgası
Doğal afetlerde çoğu zaman kullanılamaz hale gelen yollar 
ve alt yapı yardım görevlilerinin hızlı, güvenli müdahale-
sini geciktirmekte. 2015 yılında Büyük Okyanus’taki ada-
lar ülkesi Vanuatu; PAM kasırgası ile yerle bir oldu. PAM 
kasırgası sonrası yardım görevlileri için gerekli istihbarat 
Lockheed Martin yapımı

Mini İHA İndago2 (Resim1) tarafından sağlandı. Doğal ve 
insan kaynaklı afetler ortamları tahrip eder, çoğu zaman 
koşulları o kadar zorlaştırır ki, yardım görevlileri alanlara 
erişemez ve yardım sağlayamaz. Dronlar, yardım görevlile-
rinin ve insanlı araçların yetersiz kaldığı yerlerde rol alma 
yeteneğine sahiptir. (Golson 2015)

Lockheed Martin Indago quadrotor insansız hava aracı 
(İHA), ortalama bir dron'nun yeteneklerinin ötesine geçi-
yor. Önde gelen dayanıklılığı ve hızlı konuşlandırma yete-
neği ile Indago, sivillere ve savaşçılara birkaç dakika içinde 
gökyüzünde bir göz atma olanağı sağlar. İHA, faydalı yük 
seçenekleri ve gelişmiş yer kontrol yazılımı ile birlikte, 
kullanıcıların hassas tarım, yangınla mücadele, ilk müda-
hale ve haritalama, ölçme ve denetimler dahil olmak üzere 
çeşitli görevleri yerine getirmelerine yardımcı olur. Katla-
nabilir Indago quadrotor İHA, 2268 gramdan daha hafiftir 
ve montaj için alet gerektirmez; Indago (Resim 2) 60 sani-
yede açılabilir ve sadece 2,5 dakikada havalanabilir.

Resim 2: 2,2kg hafif olan İNDAGO 60 saniyede 
açılabilir ve 2,5 dakikada havalanabilr.

Fısıltı sessizliği, sağlamlık, tüm hava koşullarına uygun-
luk, 200 gram yük ile 50 dakikaya kadar uçuş süresi, 2,5 
kilometrelik görüş mesafesi ile birlikte video kayıtı ve ak-
tarımı imkânı sunmaktadır. (BSS Holland BV 2015

Deprem, tsunami ve benzeri doğal afetler ile ya da mü-
hendislik hataları insan hataları sonucunda veya bir te-
rör saldırısı ile fabrikalar, santraller, nükleer, kimyasal 
biyolojik tesisler hasar göre bilir. Tehlikeli veya nükleer 
kimyasallar çeşitli nedenlerle çevreye sızabilir. Nakliye 
sırasındaki dökülmeler olabilir. Bu ve benzeri durumlar-
da, meydana gelen hasarı tespit etmek; gerekli yardımı en 
ivedi biçimde sağlamanın temel ilkelerinden biridir. Yar-
dım sağlamak hızlı ve etkili olmalıdır.  
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler 
(KBRN) sadece yakın bölgelerdeki tehlikeli maddele-
re maruz kalan insanlar için değil, aynı zamanda afet ve 
acil yardım görevlileri için de tehlikeli ortamlar oluş-
turmaktadır.11 Mart 2011’de; tarihin en güçlü depremi, 
Japonya'yı arkasından gelen tsunamiyle birlikte vurdu. 
Japonya’nın doğu kıyısında bulunan Fukushima Daiichi 
nükleer santralinde ciddi hasara yol açtı. (Arakawa 2011) 
(Olson 2011)(Resim 3)

Hasarın oluşturduğu tehlikeli radyasyon salınımı, bölge-
nin tamamen boşaltılmasına neden oldu. Her ne kadar 
askeri amaçla geliştirilse de tahribatın boyutunu de-
ğerlendirmek için havada ve yerde dört adet Honeywell 
T-Hawk (Resim 4) görevlendi. Bu insansız araçlar (İHA), 
radyasyon serpintisinin tespitinde, tahrip olan yerlerin 
onarılmasında ve yeniden inşa çalışmalarında kullanıldı 
tüm bunlar yardım görevlileri için nükleer serpinti maru-
ziyetini en aza indirdi. Sivil amaçlı zorlu koşullarda kul-

Resim 3: 11 Mart 2011’de deprem Fukushima 
Daiichi nükleer santralinde ciddi hasara yol açtı.

Resim 4: T-Hawk Micro İHA

“Vanuatu Devleti ve Dünya Bankası, hızlı bir hasar de-
ğerlendirmesi yapmak için Lockheed Martin'in Indago 

küçük insansız hava sistemini (UAS) kullanan Avustralyalı 
operatör Heliwest ile temasa geçti. Mini İha Indago, iki 

haftalık bir görev boyunca hasarın görüntülerini topladı ve 
verileri insan hayatını riske atmadan operatörlere sağladı.”

Resim 1: Mini İHA İndago2  200gr yük taşıma 
kapasitesi ile 45 dakika havada kalabiliyordu.

2 Honeywell T-Hawk & Fukushima 
Daiichi Nükleer Reaktörü
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lanılan dronlardan birisi olan Honeywell T-Hawk ABD 
ordusu için Future Combat System (FCS) programı 
dahilinde 2003 yılından itaberen geliştirilmiştir. (AVID 
AEROSPACE tarih yok) Micro hava aracı Honeywell 
T-Hawk (tarantula hawk) Honeywell Aerospace tara-
fından 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusu 
envanterine girmiştir. (army-technology 2012)

Orman yangınlarıyla mücadele etmek için uçakların al-
çak irtifalarda uçması gerektiğinden, pilotlar ve ekip üye-
leri ciddi tehlikelere atılırlar. Yüksek sıcaklıklarda, düşük 
görüş mesafesinde, tehlikeli rüzgârlarda ve yüksek ölüm 
riski altında mücadele yaparlar. (Mazı 2021) (Resim 5)

Drone'lar, pilotların karşılaştığı riskleri ortadan kaldıra-
bilir ve yangınlarla mücadelenin etkinliğini artırabilmek-
tedir. İnsansız uçaklar, düşük görüş koşullarında uçabil-
mekte ve yangın geciktiricileri daha doğru ve güvenli bir 
şekilde hedeflerine atabilmekte. Daha büyük dronlar ile 

malzemeler hatta insanlar taşınabilmekte. Birbirinden 
farklı görüntüleme tekniği kullanan dronlar daha fazla 
durumsal farkındalık sağlamakta. Aynı zamanda iletişim 
sistemleriyle donatılmış insansız hava araçları, komuta 
merkezi ile yerdeki itfaiyeciler arasındaki teması sürdü-
rebilme avantajına da sahiptir.

Geçtiğimiz 2020 yılı Ekim ayında Çin'in güney bölge-
sinde bulunan Shantou şehri dağlık bölgesinde çıkan 
yangın, şiddetli rüzgârların etkisi ile üç kısımda geniş bir 
alan yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol 
altına almak için tüm güçleri ile seferber oldular. Planla-
ma ve koordinasyon için gerekli tüm bilgiyi;  H20T hibrit 
sensör, yani hem görünür ışık hem de radyometrik kızı-
lötesi sensörler ile donatılmış bir DJI Matrice 300RTK 
dron (Resim 6) kullanarak elde ettiler.  Bu araçlarla ekip, 
yangın bölgesindeki tehlikeli durumları ve potansiyel 
tehditler hakkındaki bilgi düzeyini arttırdı. Yangının bü-
yük bir kısmı söndürüldükten sonra ekip, yeniden alev-
lenmeye yol açabilecek duman noktalarını bulmak ve or-
tadan kaldırmak için insansız hava aracını kullandı. (DJI 
Enterprise 2021) (Resim 7)

Görünen o ki geniş bir yelpazeden izleme yeteneklerine 
sahip insansız bu teknoloji insan için cephede yerini al-
mış görünüyor.
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Resim 5: 14 Ağustos 2021 Türkiye orman yangınları 
sırasında çıkan Kahramanmaraş yangınına müdahale 
etmek için görevde olan Rus Beriev-200 tipi yangın 
söndürme uçağı, bölgedeki dağa çarptı. Kaza 
sonucunda 3’ü Türk 5’i Rus olmak üzere 8 kişi öldü.

Resim 6: H20T hibrit sensörlü  DJI Matrice 300 RTK

Resim 7: Çin’in güneyindeki Shantou şehri-
nin dağlık alanlarındaki yoğun duman altında 
gizlenen yangın noktaları termal görüntüleme 
kamerası ile hızlı bir şekilde tespit edilmesini 
sağlayan DJI Matrice 300RTK drone  idi

3 DJI Matrice 300RTK & Çin 
Shantou şehri orman yangını
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Mühendislerin üretime 
katkısı çok önemli

Uzun yıllar emek verdiği mühendislik mesleğinde Doğu Anadolu dahil 
hemen hemen tüm bölgelerini gezen ve önemli çalışmalara katkı 

sunan Rüstem Ekmekci, mühendislerin üretime sunduğu katkının 
ülke kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor.  

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

1949 yılında Bartın’ın Ulus ilçesinde doğdum. İlk 
ve ortaöğretimi de aynı ilçede bitirdim. Lise öğre-
nimimi ise Zonguldak'ta, o zamanlar ismi Erkek 

Sanat Enstitüsü olan meslek lisesinde tamamladım. 
Sanat enstitüsü stajımı, linyit ve kömür üretiminde 
kullanılan makinaların ve bakımlarının 
yapıldığı E.K.İ merkez atölyelerinde yap-
tım. 

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Staj dönemimde mühendislerin üretime 
katkılarından etkilendiğim için makina 
mühendisliği bölümünü seçtim. 

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve 
bu işler size neler kattı, öğretti?

Yükseköğrenimimi 1973 Ekim dönemin-
de İstanbul DMMA Makina Mühendis-
liği Bölümü’nde tamamladım. Ardından 1974 yılın-
da Adapazarı Şeker Fabrikası’nda göreve başladım. 
1975 yılı Ağustos ayında Eskişehir Şeker Fabrikası’na 
tayin oldum ve 1980 yılına kadar Eskişehir Şeker 
Fabrikası’nın tevsi, modernizasyon ve kapasite artırıl-
ması çalışmalarında görev aldım. Buradaki çalışma or-
tamımın mühendislik bilgilerimin ve grup çalışmamın 

gelişmesinde büyük faydaları oldu. 1980 yılında Türk 
şeker sanayinin projelendirmeden imal ve montajına 
kadar kendi imalatını yapan ilk yüksek kapasiteli şeker 
fabrikası olan Afyon Şeker Fabrikası’na terfi ederek 
tayin oldum. Üretim aşamasının ilk zamanlarında çok 
problemler oluyor, fabrika üretim kapasite bandına bir 
türlü çıkamıyordu. Ancak ekip çalışması ile üç sene 

içinde sanayinin en iyi üretim yapan 
fabrikası konumuna geldi. Bu başa-
rıda benim de katkılarım olduğu için 
mutluyum. Afyon’daki görevimden 
sonra 1984 yılında Çarşamba Şeker 
Fabrikası’na tayin oldum ve dört sene 
montaj çalışmalarında bulundum. 
Maalesef tahsisat eksikliği nedeni ile 
montaj çok ağır ilerledi. 1988 yılında 
ise montajı devam eden Van Erciş Şe-
ker Fabrikası’na işletme müdürü ola-
rak tayin oldum. Burada ekip halinde 
başarılı bir çalışma gerçekleştirdik ve 
fabrika zamanında üretime başladı. 
Kapasite ve teknolojik değerlerine 

ikinci kampanya döneminde ulaştık. Çalışma hayatı-
mın en güzel günlerini burada geçirdim. Sonrasında 
1991 yılında Erzurum Şeker Fabrikası’na tayin oldum. 
Burada bir yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Afyon Şe-
ker Fabrikası’na, ardından 1993 yılında Elbistan Şe-
ker Fabrikası’na fabrika müdürü olarak tayin oldum. 
Elbistan Şeker Fabrikası’ndan 1995 yılında Eskişehir 
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Şeker Fabrikası’na atandım. 1995-2001 yılları arasın-
da Eskişehir Şeker Fabrikası’nda buhar kazanlarının 
katı yakıt yerine doğalgaz yakacak hale getirilmesi, 
pancar bıçaklarının tambur sisteme dönüştürülmesi,  
küspe preslerinin yatay hale dönüştürülmesi ve pancar 
yıkama sisteminin döner yıkama sistemine değişikliği 
gibi modernizasyon çalışmalarında yer aldım. 2000 
yılında siyasi olarak baş uzmanlık görevine atandım 
fakat 3 ay sonra idari mahkeme kararı ile fabrika mü-
dürlüğü görevime geri döndüm. 2001 tayin döneminde 
merkez fabrika müdürlüğü görevine, 2003 yılında ise 
teftiş kurulunda teknik müfettişlik görevine atandım. 
2004 yılından emekli olduğum 2007 yılı sonuna kadar 
başmüfettiş olarak görev yaptım. 

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

Çalışma hayatım şeker sanayiinde yaklaşık 34 sene 
sürdü. Bu sürede teftiş dolayısıyla ülkemizin Doğu 
Anadolu dahil hemen hemen tüm bölgelerini gezdim. 
Ülkemizin her bölgesi ayrı güzel, insanları ayrı güzel…

Aile ve iş hayatı birlikte nasıl yürüdü, sizin için çalışma 
hayatının zorlukları oldu mu?

Aile yaşantımıza etkisi eşimin fen bilgisi öğretmeni ol-
duğu için biraz fazlaydı, her tayin döneminde benimle 
birlikte o da sorunlar yaşıyordu. Çocuklarım sık tayin-
ler yüzünden eğitim hayatlarında sıkça okul değiştir-
diler, sıkıntılar yaşadılar. Ancak çocuklarımızın eğiti-
minde eşimin katkıları büyüktür. Şu an kızım eczacı, 
oğlum yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır. 2007 
yılının sonunda emekli olduktan sonra 2011 yılına 
kadar enerji konusunda araştırmalar yapmaya devam 
ettim. 2011 yılında Denizli Acıpayam'da Aynes gıda 
sanayinde enerji santralı (Akışkan yataklı kazan ve ara 

çekişli kondensli buhar türbini) seçimi, ihalesi, mon-
tajı ve üretim aşamalarında sorumlu olarak çalıştım. 
Sistem devreye girdikten sonra 2016 yılında görevden 
ayrıldım. 

Son sözleriniz…

Şu anda Eskişehir’de bahçeli evimde sevgili eşim ve 
hayvanlarımla beraber emekliğin tadını çıkarıyorum. 
Mühendislik düşünen tüm genç evlatlarıma makine 
mühendisliğini öneririm.
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»  Üyemiz Murat Ünaldı’nın babası 23.08.2021 tarihinde,
»  Üyemiz Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç’un babası 30.08.2021 tarihinde, 

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

VEFAT

DOĞUM »  Üyemiz Cavit Özkan Özen’in  09.07.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Kerim Gür’e 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Merve Şentürk Acar’ın  14.07.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Doruk Deniz’e 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Özgecan Yıldız’ın 16.07.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Ege Aren’e mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Mesut Bıyık’ın 03.08.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Umut’a mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Şube Personelimiz Özgür Yetilmezer’in 11.08.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Mert’e 
mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Mehmet Bilen’in 17.06.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Enes Eymen’e mutlu 
ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Murat Akay’ın 23.06.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Tuna’ya mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

Bizim Köşe

»  Üyemiz Emine Tok’un oğlu Çağlar Tok, Seda Uslu  ile  03.07.2021 tarihinde,
» Eskişehir Şube Makina Mühendisleri Odasının  5.6.7. ve 8. Dönem Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Oda Onur Kurulu Üyesi R.Erhan Kutlu’nun oğlu İnan Kutlu, Üyemiz 
Gizem Öztorun ile  05.07.2021 tarihinde,

» Üyemiz Tolga Aksoy,  Aylin ÇETİNCE ile 07.08.2021 tarihinde ,
» Şube Personelimiz Ahmet Bayraktar’ın Kardeşi Gizem Bayraktar,  Engin 

Barbarasoğlu ile 07.08.2021 tarihinde, 
» Üyemiz Oğuzhan Hoşgör,  Bengi Çelik  ile 08.08.2021 tarihinde,
» Şube Personelimiz Burak Can Gürbüz,  Fundagül Kalem ile 22.08.2021 

tarihinde
evlendiler.
Çiftlere mutluluklar dileriz.

EVLİLİK
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