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TmmOB makina mühendisleri Odası
eskişehir Şubesi
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Fax: (0222) 231 38 54

e-mail: eskisehirmmo.org.tr
Web: www.eskisehir.mmo.org.tr

Bülten, TmmOB makina mühendisleri Odası eskişehir Şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına TmmOB makina mühendisleri 
Odası eskişehir Şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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www.eskisehir.mmo.org.tr

Dergimizin Tümüne Web
Sitemizden Ulaşabilirsiniz

odamız bir tuş 
kadar uzakta

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

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Yönetim olarak seçildikten sonraki 1 yılımızı 
bitirdik. Yönetim Kurulu olarak meslektaşla-
rımızın sorunlarını ve problemleriyle öğrenci 

arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için epey bir 
emek harcadık. Meslektaşlarımızın ve öğrenci arka-
daşlarımızın bilgi birikimlerini arttırmak için hemen 
hemen her hafta seminer ve konferanslar gerçekleş-
tirdik. Üyelerimizin istediği konulara öncelik vererek 
bu seminer ve konferansları düzenlemeye devam ede-
ceğiz.

Genç meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımı-
zın eksik olan bilgisayar programlarını tamamlamak 
için düzenli olarak kurslar açtık ve açmaya devam 
ediyoruz. Özellikle genç işsizliğin %35’lere çıktığı bu 
dönemde onların bilgi birikimlerini arttırarak kendi-
lerini iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz.

Sosyal güvenlik kurumunun iptal ettiği mühendis as-
gari ücretinin belirlendiği protokolün tekrar devreye 

girmesi için gerekli baskıları yapmaya devam ediyo-
ruz. Meslektaşlarımızın sosyal güvence altında çalış-
ması ve emeklilik hayatında rahat etmesi için bu pro-
tokolün tekrar devreye girmesini istiyoruz.

2019 Ekim ayında yapacağımız X. Ulusal Uçak Ha-
vacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı çalışmaları 
bütün hızıyla devam etmektedir. Ulusal düzeyde ger-
çekleştirilecek kurultayda havacılık sektörünün gele-
ceği tartışılacaktır. Bu kurultayın havacılık şehri olan 
Eskişehir’de yapılması çok önemlidir. Meslektaşları-
mıza ve sektöre çok büyük katkıları olacaktır.
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İÇİnDekİler

22
24

25

28 30

04 2019 merkez içi
eğitim programı

06 eğitimler

08
şehir hastaneleri 
mekanik proje ve 
yerinde uygulamaları  
semineri

09
gazlı ısıtma 
sistemlerinde 
teknoloji trendleri

15
bilecik şeyh edebali 
üniversitesi’nde 
“bölüme hoşgeldin” 
buluşması

18  mutfak yangınları

21 da vinci’den
sikorsky’e

26
asansör 
sempozyumu
sonuç bildirgesi

28 bizden biri: 
nurcan öztaş

30 bizden biri:
ibrahim güçlü

16



tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 4

eĞİTİmler

2019 YILI MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI 
EĞİTİM BAŞLIĞI EĞİTİM TARİHLERİ 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

LPG OTOGAZ İST. SOR. MÜD. KURSU (TEKNİKERLERE YÖNELİK)              02-06 
Eskişehir

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SEMİNERİ            19-21 
Eskişehir 

16-18 
Eskişehir 

11-13  
Eskişehir

21-23 
Eskişehir

05-07 
Eskişehir

21-23 
Eskişehir

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 29-31 
Eskişehir 

01 
Eskişehir 

15-18 
Eskişehir

12-15 
Eskişehir

ENDÜSTRİYEL  VE BÜYÜK TÜKETİMLİ  TESİSLERİN  DOĞALGAZA  DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU                  17-20 
Eskişehir

25-28 
Eskişehir

29-30 
Eskişehir 

01-02 
Eskişehir 

14-17 
Eskişehir

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI (YENİ TASARLANAN BİNALAR İÇİN) EĞİTİMİ                            01-03 
Eskişehir

19-21         
Eskişehir

MEKANİK TESİSAT UZMAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 27-05   
Eskişehir

10-16   
Eskişehir

02-08   
Eskişehir

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI  SORUMLU  MÜDÜR KURSU (MÜHENDİSLERE YÖNELİK) 26-28 
Eskişehir 

23-25 
Eskişehir

11-13 
Eskişehir

27-29        
Eskişehir

09-11 
Eskişehir

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 08-10 
Eskişehir

16-18 
Eskişehir

ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 05-06 
Eskişehir 

13-14 
Eskişehir 

ASANSÖR UYGULAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 07-09 
Eskişehir 

01-03 
Eskişehir

15-17 
Eskişehir 

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 29-31 
Eskişehir

27-29 
Eskişehir

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 17-18 
Eskişehir

15-16 
Eskişehir

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 29-30 
Eskişehir 

25-26 
Eskişehir 

KLİMA TESİSATI  MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 03-07 
Eskişehir

20-24 
Eskişehir

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ 24-27 
Eskişehir

19-22 
Eskişehir

SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 08-10  
Eskişehir

SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIRHANE  TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13-15 
Eskişehir

YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 03-05 
Eskişehir

STRATEJİK PLANLAMA  MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28-30  
Eskişehir

ASANSÖR YETKİLİ  SERVİS SORUMLUSU KURSU  25-28 
Eskişehir

04-07 
Eskişehir

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ 17-18 
Eskişehir

04-05 
Eskişehir 

AKIŞKAN GÜCÜ (HİDROLİK) MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 11-14 
Eskişehir

AKIŞKAN GÜCÜ (PNÖMATİK) MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 18-20  
Eskişehir

ADLİ TRAFİK KAZALARI BİLİKİŞİLİK KURSU 08-11  
Eskişehir
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2018 yılının son döneminde de eğitimlerimiz devam 
etti. Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel 
Eğitimine katılan 47 kişi, Bilirkişilik Temel Eğitimine 

katılan 21 kişi belge aldı. Mesleki Yetiştirme Kursları kap-
samında Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı  Seviye-3   

sınavına katılan 4, Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye-3 
sınavına katılan 9 teknik eleman belge almaya hak kazan-
dı. Teknik Personel Yetiştirme eğitim programlarımızdan 
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompa-
cı) Kursuna katılan 76 kişi belgelendirildi.

EĞİTİMLERİMİZ

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAVLARI 

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Barış TORAMAN 
(Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi)               

R. Erhan KUTLU 
(Makina Mühendisi)

01-04 Kasım  
2018

MMO 
Eskişehir 

Şube

21

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi)

08-09 Kasım   
2018

MMO 
Eskişehir 

Şube
24

Mekanik Tesisat Uzman 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ali İNCE             
(Makina Mühendisi)

26 Kasım-02 
Aralık 2018

MMO 
Kütahya İl 

Temsilciliği
12

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi

İlker ÖZCAN 
(Makina Mühendisi)

03-04 Aralık   
2018

MMO 
Eskişehir 

Şube
23

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL 
EĞİTİM KURSU/ 08-09 KASIM  2018 / ESKİŞEhİRBİLİRKİŞİK TEMEL EĞİTİMİ/01-04 KASIM 2018 / ESKİŞEhİR

SINAVIN  ADI SINAV YAPICI SINAV TARİHİ SINAV YERİ KATILIMCI 
SAYISI

11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen 
Boru Kaynakçısı  Seviye -3

Dr. İbrahim 
ERTÜRK      

(Teknik Öğretmen)
22 Kasım 2018 MMO 

Eskişehir Şube 4

11UY0013-3 Endüstriyel Boru 
Montajcısı Seviye-3

Levent 
TANRISEVER 

(Makina Mühendisi)

07-08-09 Aralık 
2018

Defas 
Mühendislik 

A.Ş.
9

 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

03-04 Kasım  2018 Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 14

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 

Ali Hakan 
YILDIZ (Makina 

Mühendisi)
22-23 Kasım  2018 MMO 

Eskişehir Şube 6

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 

Enis Emrah 
ERTAN (Makina 

Mühendisi)
30 Kasım-01 Aralık 

2018
Kütahya İl 

Temsilciliği 35

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 

Erkan 
SÜTPINAR 

(Makina 
Mühendisi)

08-09 Aralık   2018 Afyonkarahisar 
İl Temsilciliği 21

MAKINA 6

eĞİTİmler
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MAKINA 8

ŞEHİR HASTANELERİ MEKANİK PROJE 
VE YERİNDE UYGULAMALARI SEMİNERİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Türk Tesisat Mü-
hendisleri Derneği işbirliğiyle “Şehir Hastaneleri Mekanik Proje ve Yerinde 

Uygulamaları” konulu seminer 03 Kasım 2018 tarihinde Makina Mühendis-
leri Odası Eskişehir Şubesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yüksek Makina Mühendisi Bahri Türkmen, 
mekanik tasarımı anlattı. Eskişehir Şehir 
Hastanesi’nin mekanik tasarım işlerini de yap-

tığını anlatan Türkmen, sistemden örnekler verdi. 
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin, mekanik tasarımında 
enerji verimliliğinin ön plana alınan bir proje oldu-
ğunu ifade eden Bahri Türkmen, “Tasarım yaparken 
tasarımcı olarak serbest değilsin, istediğin gibi ya-
pamıyorsun. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın istekleri ve 
kuralları var. Bu sistemde en önemlisi bir motor var, 
bu motoru bir geminin ve kamyonun motoru olarak 
düşünün. Doğalgazla çalışan bir motor, egzosla sıcak 
hava atıyorsun. Bunun ısısını alarak ısıtma sistemin-
de dönüş sıcaklığını belirli bir düzeyde ısıtıyorsunuz, 
dönen motorun milinde de elektrik üretiyorsunuz. 
Hem ısıtma yapıyorsunuz, soğutma yapıyorsunuz, 
elektrik üretiyorsunuz. 24 saat çalışan bir bina oldu-
ğu için değerlere ulaşabiliyorsunuz. Bütün klima hava 
sistemleri temiz havaya aktarıyorsunuz. Güneş ener-

jisinden yüzde 100 elde ediliyor. İç hava kalitesi çok 
önemli, hijyen çok önemli, basınç alanları çok önemli. 
Bu hava hareketlerini çok iyi irdelememiz lazım. Bun-
ları ayarlayan cihazlar var bunları yapabiliyoruz” diye 
konuştu.
Türkmen, daha sonra seminere katılanların sorularını 
da yanıtladı.

BAKIM MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ
17 Kasım 2018 
tarihinde Şubemiz 
Eğitim Salonu’nda 
Bakım Mühendis-
liği Semineri 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Nezih Tok tarafından ve-
rilen seminerde Bakım Mühendisliğinin; 
imalat ve işletme endüstrilerinin verim-

liliği, gelişimi ve ilerlemesinde hayati bir rol oyna-
dığını kaydeden Tok, “Bakım mühendisleri; üretim 
tesislerini iyileştirmek, pahalı arıza sıklığını azalt-
mak ayrıca tesis, personel ve üretim süreçlerinde 
güvenliği sağlamak için diğer birimlerle beraber ça-
lışmak zorundadır” dedi. Bakım ve onarım mühen-

disi olmak için hangi eğitimleri alması gerektiği ko-
nularına da değinerek Makina Mühendisleri Odası 
öğrenci üyelerine seslenen Tok, “Kariyerinizde iler-
leme çalıştığınız endüstriye bağlı olacaktır. Örneğin 
süreç endüstrisinde belirli bir alanda uzmanlaşıp 
teknik uzman olabilir” diye konuştu.  Bakım onarım 
mühendisinin sorumluluklarını da anlatan Makina 
Mühendisi Nezih Tok seminere katılanların sorula-
rını da yanıtladı.

ŞUBe’Den HaBerler
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AFYONKARAHİSAR  VE KÜTAHYA İL 
TEMSİLCİLİKLERİMİZDE “ISI POMPALARINDA 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER” SEMİNERİ

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz “Isı Pompalarında Teknolojik 
Gelişmeler “ Seminerini 22 Kasım 2018 tari-

hinde saat 10:00 Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde 
saat 14:00’da Kütahya İl Temsilciliğimizde gerçekleş-

tirdik. Makina Mühendisi Turgay Yay tarafından ve-
rilen seminerde gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde 
kullanılan ısı pompalarının kullanım alanları ve çe-
şitleri hakkında bilgi verildi.

GAZLI ISITMA SİSTEMLERİNDE 
TEKNOLOJİ TRENDLERİ

Şubemiz eğitim salonunda 01 Aralık 2018 tarihinde yapılan seminere ko-
nuşmacı olarak katılan İrea Ar-Ge Genel Müdürü Sait Korkmaz “Gazlı 
Isıtma Sistemlerinde Teknoloji Trendleri” hakkında üyelere bilgi verdi. 

Petrolün yerine doğalgaz aldı diyen Korkmaz, 
“Enerji kaynaklarında petrol azalıyor ama do-
ğalgazda da bir artış var. Enerjiye en çok ihti-

yacı olan ülke Çin 
ama onlarında ener-
ji kaynağı yetersiz. 
Türkiye ise doğal-
gaz enerji ihtiyacı-
nı Rusya, İran gibi 
ülkelerden sağlıyor” 
dedi.

Enerji tüketiminde 
artık hibrit yapılan-
manın ön planda 
olduğunu belirten 
Korkmaz, “Şu an do-

ğalgazda kullanılan ürünlerin hiçbirinin geleceği yok. 
Bunların yerini hibrit alacak. 2030 yılına neredeyse 
tüketimin yarısı hibrit cihazlardan sağlanacak. Dün-
yada 12 milyonluk bir kombi pazarı var. En büyük 
pazar 1.7 milyon ile İngiltere. Fransa’da kombi pazarı 
küçüldü. Isı pompasının sayısı kombiyi geçti. İspanya 
ve Almanya daha küçük bir pazar. Tabi ki en çok satış 
Çin’de gerçekleşiyor. Türkiye bile Çin’e kombi satı-
yor. 10 yıl sonra Çin’de dünya pazarı kadar bir satış 
olacak. Türkiye’ye bakacak olursak 950 bin civarında. 
2019 yılında kombi pazarı yüzde 20 küçülecek. Dü-
şüşün sebebi ise inşaat sektöründe yaşanan küçülme” 
ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca, Avrupa’da enerji tüketiminde yüzde 
20 oranında bir azalma olacağını ve Türkiye’nin de 
buna uymak zorunda olduğunu belirtti.

ŞUBe’Den HaBerler
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Mesleğinde 25.,40.,50. ve 60. 
yılını dolduran üyelerimiz için 
geleneksel olarak düzenlenen 
Plaket Töreni Programı Anemon 
Otel’de 02 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Üyelerimiz, aileleri, protokol, davetli misafirler ve 
basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen 
etkinlikte  Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk ve Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif 
Öztürk birer konuşma yaptı. 

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanımız  Atila Tomsuk’un konuşması:           
Sevgili meslektaşlarım ve sayın misafirler geleneksel hale 
gelen plaket törenimizde mesleğinde 60,50,40 ve25 yı-
lını dolduran meslektaşlarımıza plaketlerini vereceğiz. 
Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi “hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir fendir.” Biz mühendislerde bu düşünce-
den  yolla çıkarak çalıştığımız iş yerlerimizde ilim ve feni 
uygulayarak ülkemizin kalkınmasına büyük katkılarımız 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu yolla çalışan bü-
tün meslektaşlarımıza huzurunuzda tekrar teşekkür edi-
yorum ve onlara plaket vermekten Makina Mühendisleri 
Odası olarak gurur duyuyoruz. 

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunları ile bire-
bir aynı olduğu düşüncesi ile makina mühendisleri odası 
olarak ülkemizin her sorunu için çözüm önerileri üreti-
yoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin şu sıralar 
geçirdiği ekonomik krizin tek çözümünün üretmek oldu-
ğunu biliyoruz. İktidarların günü kurtarmak yerine ger-
çekçi çözümlerle bu sorunların aşılabileceğini rant eko-
nomisi değil üretim ekonomisini tercih eden modelin bu 
işin çözümünün merkezinde olması gerektiğini biliyoruz. 
Genç Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikaları satarak, 

arsaların ranta kurban gitmesi ve fabrikaların kapanma-
sı ile sonuçlanan durumlar geçici çözümler olmuştur. 
Ülkenin geleceği karartılmıştır. Örneğin şeker fabrika-
larının satışa çıkarılması çözüm değildir. Bu fabrikalar 
satıldıktan sonra çoğu kapanarak arsaları ranta açılmış 
ve ülkenin sanayisi ve tarımı ciddi zararlar görmüştür. 
Ülkemizin bu krizleri aşmasının tek modeli dışa bağımlı 
ekonomiden kurtulmak ve sanayisinde üretimi artırmak-
tan geçiyor yani TMMOB’un dediği gibi tam bağımsız 
Türkiye modeli bu işin çözümüdür. Burada sözlerime son 
verirken etkinliğimize katılan bütün meslektaşlarımıza 
ve misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz dileyerek hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri 
Elif Öztürk konuşmasının başlangıcında Makina Mü-
hendisleri Odası’nın örgütlenme yapısı ve kuruluş ama-
cından bahsetti. Kuruluş amacımız doğrultusunda Oda-
mızın iki temel ilke ekseninde çalışmalarını yürüttüğünü 
söyledi. Bu temel ilkelerden birincisinin “bilim ve tekno-
lojiyi halkın çıkarları doğrultusunda kullanmak”, ikinci-
sinin “meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunların-
dan ayrılamaz” olduğunu belirtti. Meslek alanımızla ilgili 
bilimsel gerçekliği olmayan uygulamalara, mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın itibarsızlaştırılmasına, sanayisiz-
leştirmeye, işsizliğe, güvencesiz çalıştırmaya odamızın 
karşı çıktığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından plaketlerin takdim edil-
diği tören gerçekleştirildi. Toplu fotoğraf çekiminden 
sonra kokteyl ile etkinliğimiz devam etti.

ŞUBe’Den HaBerler
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60.YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ
SIRA 
NO SİCİLNO ADI SOYADI

1 1428 HİLMİ İLDAŞER
 

50.YIL PLAKETİ ALAN ÜYEMİZ
SIRA 
NO SİCİLNO ADI SOYADI

1 3713 NECMİ NARGÜL

ŞUBe’Den HaBerler

40.YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ
SIRA 
NO SİCİLNO ADI SOYADI

1 15613 ÖMER SEYFETTİN MİRZA
2 32768 LATİFE BERRİN ERBAY
3 15685 EMİN ÖZKAN
4 15768 OSMAN NİHAT BİLİCİ
5 15865 NAZMİ EKİNCEK
6 16360 SELÇUK AKTAN
7 16685 HAMDİ YAŞAR ÖZGENECİ
8 16753 İBRAHİM CORGALLI
9 15671 GÖNÜL ZAT
10 16766 İSMAİL ZAT
11 16768 SEDAT ERDEN
12 16815 AHMET NEZİR AYDOĞU
13 16817 ERCAN DEMİRCİ

40.YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ
SIRA 
NO SİCİLNO ADI SOYADI

14 16822 AHMET FİDAN
15 16824 MUSTAFA SÜHEYL ÖZDEMİR
16 16868 ATA AYDIN
17 16869 SAMİ DEMİRER
18 16945 NECATİ ALKIN
19 16951 MUSTAFA SADIK KURTMAN
20 17152 İSMAİL ÜNAL
21 17519 MEHMET DOĞAN ÜREMİŞ
22 17556 ŞÜKRÜ ULUÇAĞAN
23 18276 MEHMET ŞERİF KAVSAOĞLU
24 54988 NACİ GÜVEN
25 112561 ZEYNEP FERHAN VARDAR 

 25.YIL PLAKETİ ALAN ÜYELERİMİZ
SIRA 
NO SİCİL NO ADI SOYADI

1 39544 HULUSİ HAN İYİGÜN
2 39766 ESRA TURAN
3 39905 MURAT GAZİ OPAN
4 40143 CAHİT AĞIR
5 40270 AHMET YILMAZ
6 41371 TUĞBA SARAÇ
7 42018 MEHMET DAĞDELEN
8 42154 TANER DAMARSOY
9 42530 AHMET UĞUR KÜRKÇÜOĞLU
10 42664 HALUK KERMAN
11 42782 ASUMAN ALTAÇ
12 43204 GÖKCENK CÜNEYT YILMAZ
13 47485 HALUK SEVİNÇLİ
14 49736 ARDA KÜRKÇÜOĞLU
15 50213 TAYFUN PINAR
16 54136 ÖZGÜR EROL
17 69402 MEHMET ENGİN AK
18 85768 MERAL ARSLAN
19 87200 MELAHAT SEFA
20 94261 MECİT ÖZGÜR YAMAN
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ODAMIZIN 64. KURULUŞ YILI 
GELENEKSEL GECELERİ

ESKİŞEHİR Odamızın 64. Kuruluş Yılı Geleneksel Gecesi 
1 Aralık 2018 tarihinde Anemon Otel’de gerçekleştirildi.

Gecemize Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırö-
zer,  Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odun-

pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Bele-
diye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Oda başkanla-
rı ve üyeler katıldı.

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Atila Tomsuk şöyle konuştu;

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunları ile bi-
rebir aynı olduğu düşüncesi ile Makina Mühendisleri 
Odası olarak ülkemizin her sorunu için çözüm öneri-
leri üretiyoruz ve üretmeye de-
vam ediyoruz.

Kamuda ve özel sektörde ça-
lışan meslektaşlarımız ekono-
mik kriz koşullarından en çok 
etkilenen kesimler arasında 
yer alıyor. İşsizlik tehlikesi, dü-
şük ücretlerle çalışma güven-
cesiz veya sigorta primlerinin 
gerçek ücretler üzerinden yatı-
rılmaması meslektaşlarımızın 
en büyük problemleridir.

Ülkemizin şu sıralar geçirdiği ekonomik krizin tek 
çözümünün üretmek olduğunu biliyoruz. İktidarların 
günü kurtarmak yerine gerçekçi çözümlerle bu so-

runların aşılabileceğini rant 
ekonomisi değil üretim eko-
nomisini tercih eden mode-
lin bu işin çözümünün mer-
kezinde olması gerektiğini 
biliyoruz.
Ülkemizin bu krizleri aş-
masının tek modeli dışa ba-
ğımlı ekonomiden kurtul-
mak ve sanayisinde üretimi 
artırmaktan geçiyor. Yani 
TMMOB’nin dediği gibi tam bağımsız Türkiye modeli 
bu işin çözümüdür.

TMMOB ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancıların 
ücretli çalıştıkları sektörde 
kayıt dışı istihdamı önle-
mek amacıyla 31 Temmuz 
2012 tarihinde imzalanan 
protokol tek taraflı olarak 9 
Haziran 2017 tarihinde fes-
hedilmiştir. Protokolde mü-
hendislerin minimum alacağı 
asgari ücret belirtilmekteydi 
ve işverenlerin bu ücretin al-
tında SGK’ya prim yatırma-

ması öngörülmekteydi. SGK tarafından protokolün 
tek taraflı fesh edilmesi ile mühendisler düşük ücret 
ile çalışma ve primlerinin eksik yatırılması sorunu had 

ŞUBe’Den HaBerler
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safhaya ulaşmıştır. Biz mühendisler tekrar bu protoko-
lün işlerlik kazanmasını istiyoruz. Protokolün devreye 
girmesi için önümüzdeki hafta tüm Türkiye’de SGK 
Genel Müdürlüğü’ne faksla isteklerimizi ileteceğiz. Bu 
eyleme katılmak isteyen mühendis arkadaşlar için ör-
nek metin salonun girişindeki masada bulunmaktadır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları 
derhal düzeltilmelidir. Mühendis arkadaşlarımızı ek 
göstergeleri ayrım yapılmaksızın 4800-6400 arasına 
yükseltilmelidir. Teknik hizmet kapsamında çalışan 
mühendislerin özel hizmet tavanı %260 yükseltilme-
lidir ve bu oran emekli aylık ücretine yansıtılmalıdır.
Şehrimizde yapılmak istenen termik santrale kar-
şı hukuksal çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda 
TMMOB çatısında Ankara’da bir Komisyon kurul-
muştur ve her türlü yasal yolla termik santralin kurul-
maması için çalışmaktadır. İnsanlarımızın kanser ol-
maması için toprağımızın ve havamızın kirlenmemesi 
için ve Türkiye’nin en büyük ovalarından olan Alpu 

ovasının kurtulması için iktidarın bu sevdadan vaz-
geçmesini istiyoruz. Bunun yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dönmesini istiyoruz. Yerel seçimler yak-
laşırken bütün Belediye Başkanı adaylarından bu ter-
mik santrale karşı çıkmalarını istiyoruz ve seçimden 
önce hepsinden taahhüt istiyoruz. Şu iyi bilinmeli ki 
bu taahhütü vermeyen hiç bir Belediye Başkan adayı-
na biz mühendisler oy vermeyeceğiz.

Burada sözlerime son verirken etkinliğimize katılan 
bütün meslektaşlarımıza ve misafirlerimize tekrar 
hoşgeldiniz diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı su-
nuyorum.

Konuşmaların ardından Oda Gecemizi Destekleyen 
Kurum ve Kuruluşlara Katılımlarından dolayı teşek-
kür plaketi takdim edildi.  Odamızdan emekli olan 
Teknik Görevli arkadaşımız Erhan İnan’a Odamıza 
vermiş olduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür 
plaketi verildi.

AFYONKARAHİSAR
Bu sene 64. yılını kutladığımız MMO 
kuruluşu geleneksel gecesi Afyonkarahi-
sar İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile 
08 Aralık 2018 tarihinde Budan Termal 
Resort’ da büyük bir coşku ile kutlandı.

Geceye Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Kütah-
ya İl Temsilcilik Yürütme Kurulu, yerel basın 
mensupları ile birlikte 200’ün üzerinde mes-

lektaşımız ve yakınları renk kattı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yıldırım Gö-
bel, temsilciliğimizin çalışma alanlarından bahsetti 
ve Odamızın kuruluşunun 64. yılını coşkuyla kutla-
dığımızı ve yeni yılın üyelerimiz arasındaki birlik ve 
beraberliği getirmesi temennisinde bulundu. Açılış 
konuşması için daha sonra mikrofona gelen MMO 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk 
içerisinde bulunduğumuz şartlar altında üyelerimiz ve 
oda arasındaki dayanışma olgusundan bahsederek bu 
koşullar altında birlik ve beraberliğin önemini vurgu-
ladı. Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine 
geçildi.

 Meslekte 40. Yıl Plaketini ilk olarak 15759 sicil numa-
ralı üyemiz Hüseyin Çelikoğlu’na plaketini Eskişehir 
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, 15868 sicil nu-
maralı üyemiz Ekrem Çetinkaya’ ya plaketini Eskişe-
hir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu,

16938 sicil numaralı üyemiz Eray Aksu’ ya plaketini 

odamızın duayen üyele-
rinden 6034 sicil numa-
ralı Tuncer Kurşun tak-
dim ettiler.

Meslekte 25. Yıl plaketi 
alan 42669 sicil numa-
ralı üyemiz Refik Kuru’ 
ya plaketini Kütahya İl 
Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu Başkanı M. Alper 
Demiral verdiler ve plaket alan üyelerimizle birlikte 
poz verdiler.

Plaket töreninden sonra Afyonkarahisar İl Temsilcili-
ğinde 2002-2018 yılları arasında hizmet veren Neba-
hat Gülser’ e Afyonkarahisar Yürütme Kurulu Başkanı 
Yıldırım Göbel hizmetlerinin anısına plaket verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde üyemiz Eray Aksu; mes-
lekte 46. yılını dolduran 6034 sicil nolu üyemiz Tun-
cer Kurşun için hazırladığı doğum günü sürpriziyle 
geceye renk katmış oldu.
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ŞUBE YÖNETİM 
KURULUMUZ ANADOLU 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. ŞAFAK ERTAN 
ÇOMAKLI’YI ZİYARET ETTİ

Şube Yönetim 
Kurulumuz Anadolu 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şafak 
Ertan Çomaklı’yı 
10. 12. 2018 tarihinde 
ziyaret etti.

Ziyarete, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
Atila Tomsuk, Şube Sayman Üyemiz Esra 
Turan katıldılar. Şube Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Tomsuk, Rektör Çomaklı’ya Makina Mü-
hendisleri Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Odamızın uzmanlık alanına giren konular 
kapsamında işbirliği yapmaya hazır olduklarını 
belirtti. Şube Başkanımız Atila Tomsuk, Anadolu 
Üniversitesi’nin 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Şu-
bemiz Sekretaryalığında gerçekleştirilecek olan 
X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı’nı destekleyen kuruluşlar arasında yer 
almasını arzu ettiklerini belirtti.

ŞUBe’Den HaBerler

Makina Mühendisleri 
Odası’nın 64. Kuruluş 
Yılı Geleneksel Ge-
cesi  22 Aralık 2018 
tarihinde Porsuk  
Restoran’da   
gerçekleştirildi. 

Geceye, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Kü-
tahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Afyon 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Tavşanlı İlçe 

Temsilciliği Yürütme Kurulu, ve 80’nin üzerinde mes-
lektaşımız ve eşleri katıldı.

Etkinliğimiz sırasıyla; Makina Mühendisleri Odası 
Kütahya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Meh-
met Alper Demiral, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Atila Tomsuk’ un açılış konuşmalarıyla baş-
ladı. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. 
Gecenin açılış konuşmasını yapan Kütahya İl Temsil-
ciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alper Demiral 
konuşmasında “Oda gecemizde meslekte 25. ve 40. 
yılı dolduran meslektaşlarımıza plaketlerini takdim 
edeceğiz. Meslektaşlarımızın meslekteki başarıları 

sadece kendi çalışmala-
rıyla değil, aynı zamanda ailelerinin de fedakarlıkları 
bulunmaktadır. Ben bu gece de kendilerine de temsil-
ciliğimiz adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 2019 
yılının iş kazalarının ve işsizliğin düşük olduğu bir yıl 
olmasını ve 2019 yılının tüm meslektaşlarımıza, aile-
lerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temsilcili-
ğimiz adına temenni ediyorum’’ şeklinde konuşmasını 
gerçekleştirmiştir.

Meslekte 40. yılını dolduran üyelerimizden Ali Osman 
Erez, Selahattin Duzcu, Hüseyin Avni Doğansoy, En-
ver Şekerci, İbrahim Mehmet Kahya, Mustafa Yeniceli 
ve Meslekte 25. yılını dolduran, Mete Arslan, Nermin 
Şerabatır, Gökhan Cemil Şerabatır, Enis Emrah Ertan, 
ve Mehmet Ali Yılmaz’ a plaketleri takdim edildi. Tem-
silciliğimizden emekli olan ara teknik eleman Mustafa 
Can Kurtçu’ya hizmetlerinin anısına plaket verildi.

KÜTAhYA
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BİLECİK ŞEYH 
EDEBALİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
“BÖLÜME 
HOŞGELDİN 
BULUŞMASI” 

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Bölüme Hoş 
geldin Buluşması 07 Kasım 2018 
tarihinde Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi’nde Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Bi-
lecik İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekre-

teri Mehmet Yener Akdoğan, Bilecik İl Temsilciliği 
Teknik Görevlisi Tuna Kater, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğretim üyeleri 

ve Makina Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerinin katı-
lımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız odamızı ve mesleğimizi tanıt-
tı. Genç mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan 
Tomsuk, sunumunun ardından öğrenim hayatları ve 
mesleki alanlarda öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

GEZİLER TÜLOMSAŞ TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GEZİSİ

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonumuzun, talepleri 
doğrultusunda Tülomsaş Türkiye Lokomotif ve Mo-
tor Sanayii A.Ş. fabrikasına 2 Kasım 2018 tarihinde 
teknik gezi gerçekleştirildi.Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bö-

lümlerinden 30 öğrenci üyemizin katıldığı gezide, 
fabrika yetkililerince bir tanıtım sunumu yapıldı. Su-
numun ardından önce motor fabrikası sonra lokomo-
tif fabrikası gezildi. Fabrika üretim hatları ve süreçle-
ri ile yapılan işler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Şubemizin her yıl düzenlediği gelenekselleşen So-
bahar-Antalya gezisi bu yıl 16-18 Kasım 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. 16 Kasım 2018 gecesin-
de başlayan gezimize üyelerimiz ve yakınlarından 
oluşan 74 kişi katıldı.

17 Kasım Sabahı Belek tatil merkezindeki Belis 
Deluxe Hotel’e ulaşıldı. Kafilemiz iki gün boyun-
ca birlikte olmanın keyfini çıkararak Sonbahar’ın 
son güneşli günlerini deniz kıyısında değerlendir-
diler.

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ FABRİKASI

MAKINA 16

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina ve En-
düstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğ-
renci üyelerimizle 20 Aralık 2018 tarihinde Arçelik 
A.Ş.  Buzdolabı İşletmesi Fabrikasına teknik gezi 
gerçekleştirildi. 38 kişinin katıldığı teknik gezide 

öğrenci üyelerimiz üretim süreçleri ile ilgili uygula-
maları yerinde görme, çalışma koşulları, iş ve mes-
lek yaşamı, insan ilişkileri, kuramsal bilgilerin en-
düstrideki uygulamalarını gözlemleme imkanlarını 
değerlendirdiler.

ANTALYA GEZİSİ

ŞUBe’Den HaBerler

YEREL ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemizin Öğrenci Üye Komisyonunun organizasyonuyla Yerel Öğrenci Üye 
Kurultayı 15 Aralık 2018 tarihinde Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim, Örgütlenme ve Üniversite Sorunları-
nın tartışıldığı kurultayın açılış konuşmasını 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk 

öğrenci üyelere “Bizim ve ülkemizin geleceğisiniz” 
diye seslendi. Üniversite hayatı, eğitimin kalitesinin 
yükselmesi ve örgütlenmesinin Makina Mühendisleri 
Odası’nın vazgeçilmezlerinin arasında olduğunu ifade 
eden Tomsuk, “O yüzden sizlerin hazırladığı bu yerel 
kurultaylara çok önem veriyoruz. Buralarda kendiniz 
sorunlarınızı konuşacak ve bunu ulusal kongreye taşı-
yacaksınız” dedi. 

Ülkenin sorunlarının katlanarak arttığını kaydeden 
MMO Şube Başkanı Atila Tomsuk, “Ülkemiz hızla de-
mokrasiden uzaklaşmakta, işini bilenlerin işten uzak-
laştığı, tek adam sistemine doğru gitmektedir. Ülke 
sorunları aynı şekilde üniversitelere taşınmaktadır. 
Üzgünüm ki üniversiteler üniversiteleri yalnızca sınıf 
olarak gören uygun olmayan ortamlarda öğrencilerin 

lise öğrencisi gibi okutan bir YÖK tarafından yönetil-
mektedir. O yüzden işinizi çok zor böyle bir ortamda 
kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Bu yüzden bu ku-
rultaylar bizim için çok önemlidir” diye konuştu.

RAY MÜhENDİSLİĞİ NE YAPACAK?

Kurultaya katılan, Makina Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Yunus Yener, birkaç gün önce 
meydana gelen hızlı tren kazasını ‘açık bir cinayet’ 
olarak yorumlayarak sinyalizasyonun bir an önce ya-
pılarak işletmenin güvenli bir şekilde açılmasını iste-
di. Öğrenci üye kurultaylarının 2 yılda bir yapıldığını, 
öğrenci üye yönetmeliğinin ilk kez makina mühendis-
leri odasında uygulandığını vurgulayan Yunus Yener, 
“Bu sene örgütlenme, üniversitedeki sorunlar, eğitim 
konusu ele alınacak, tartışılacak. Eğitim şart diyoruz. 
Ray mühendisliği gibi seçmeli bölümler kuruluyor, 
ciddi bir sıkıntı. Bu arkadaşlar ray mühendisliği olarak 
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ne yapacak. Oysa makina mühendisi zaten bu işi yapar. 
YÖK, bölüm açarken kimseye sormaz. Ne işi yapacak-
lar?

Ellerimizde diplomalar; ne işi yapacağı belli olmayan, 
mühendislik diplomasına sahip mühendisler var. Ana 
mühendislik dallarının dışında başka bölüm seçmeyin. 
Bunları da tartışacaksınız” şeklinde konuştu.

Tek adamlığın ülkeyi getirdiği ortamın belli olduğunu 
ifade eden Yener şunları söyledi: “Kişiye özel hukukla 
rektörler ataması yapıldı. Günü birlik kazalar her gün 
yaşanacak. Kuramadıkları, bozdukları yapı; kazalara, 
cinayetlere neden oluyor. İş Sağlığı ve İş güvenliğin-
deki olaylar bunlar. İş cinayetleri iki kata çıktı. Kur-
dukları sistem her tarafı parçalamakta, çalışan bölümü 
çalışamaz hale getiriyorlar. Ekonomide dibe doğru 
gidiyoruz, makina bölümündeki üretimler ortada. Ne 

yapmak gerekiyor. Birbirimize da-
yanacağız, destek çıkacağız. Ancak 
bu günlerden böyle çıkarız.”

Ele alınan ilk konu başlığı “Eğitim” 
sunumunu Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Gökhan Yılmaz 
ve Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü Öğ-
rencisi Ercan Eskici gerçekleştirdi. 
Sunumlarında ülkemizde sürekli 

değişiklik gösteren eğitim siste-
min başarısını istatiksel olarak 
bizlere sunduktan sonra eğitimin 
nasıl olması gerektiği konusun-
daki görüşlerini dile getirdiler ve 
üniversite eğitimlerindeki akre-
ditasyon sorununu ele aldılar.

“Üniversite Sorunları” sunumu 
Eskişehir Osmangazi Üniversi-

tesi Makina Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Buse Nur Ziyade tarafın-
dan gerçekleştirildi. Üniversiteler 
hakkında genel bir görüntü çiz-
dikten sonra öğretim elemanları-
nın niteliği ve yeterliliği, yönetim 
sorunları, üniversiteli öğrencilerin 
sorunları ve son olarak kampüste 
yaşanan sorunlardan bahsedildi. 

Kurultayda son olarak “Örgütlen-
me” konusunda sunum gerçekleştirmek üzere Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri Umut Mavi ve Ali Burak Maraditli 
söz aldı. Örgütlenmenin gerekliliği ve biçimi konusu 
tartışılarak tarihteki örnekleriyle kazanımlarından 
bahsedildi. 

Meslek örgütlenmelerinde 
TMMOB ve MMO örgütlü-
lüğü anlatılarak ilkelerinden, 
muhalif kimliğinden ve duru-
şundan bahsedildi. Sunumun 
sonunda Mühendis-Mimar-
ların gerçek anlamda örgütlü 
mücadelesinin yaratılmasında 
önemli bir yere sahip olan Te-
oman Öztürk anılarak sunuma son verildi. Kurultayın 
“Serbest Kürsü” bölümünde söz 
alan arkadaşlarımız fikirlerini 
paylaşarak sorunları ve çözüm 
önerilerini tartışılarak kurultay 
sonlandırıldı.

Kurultayda ortaya çıkan gö-
rüşler ve öneriler bir sonuç 
bildirgesi haline getirilerek 9 
Mart 2019 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek Öğrenci Üye 
Kurultayı’na taşınacak.

GÖKhAN YILMAZ

ERCAN ESKİCİ 

BUSE NUR ZİYADE

UMUT MAVİ 

ALİ BURAK MARADİTLİ
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İŞ SaĞlıĞı Ve GüVenlİĞİ

MUTFAK YANGINLARI:
Genellikle tüp gaz patlaması, kızartma esnasında 

tava ve tencerede yağ parlaması ve sönmeden ya-
nar halde çöp sepetine atılan bir kibrit çöpünden 

kaynaklanmaktadır.

Yangın olayında önce önlem, sonra söndürme gelir.

MUTFAKTA YANGIN GÜVENLİĞİ

LPG (tüp gaz) tüplerini daima dik tutunuz.

Bağlantı hortumlarını sürekli kontrol ediniz, eskimiş 
hortumları derhal değiştiriniz ve 1.25 m’den daha uzun 
bağlantı hortumu kullanmayınız.

Arızalı dedantörünüzü hemen değiştiriniz ve her tüp 
değişiminde contalarıda mutlaka yenileyiniz.

Piknik tüplerinin üzerine geniş tabanlı tencereler koy-
mayınız, mecbur kalmadıkça kontrolü elden bırakmayı-
nız.

Doğalgaz ve LPG kaçakları için Gaz Alarm Dedektörü 
taktırınız.

Gaz kaçağı hissettiğiniz mahallede kıvılcım çıkarabi-
lecek tüm hareketlerden uzak durunuz; Ateş yakmayınız, 
buzdolabı kapağını açmayınız, elektrik anahtarlarına do-
kunmayınız ve ortamı havalandırınız.

Kaçak LPG ise zeminden, doğalgaz ise tavandan sü-
pürge ile havalandırma yapınız.

Kaçak tespiti için kesinlikle kibrit veya çakmak değil, 
sabun köpüğü kullanınız.

Yaktığınız kibritlerin söndüğünden emin olmadıkça 
çöp kutusuna atmayınız.

Unutmayın ki küçük bir kibrit alevi çöp sepetindeki ka-
ğıt parçalarını (yanıcı maddeleri) kolayca tutuşturur.

Her yangın küçük olarak başlar kimsesiz bir ortamda 
sinsice gelişir.

Tavada yağ kızartırken yağın taşmamasına dikkat edi-
niz.

Telefon ve kapı zili çaldığında ocağı minimum konuma 
getiriniz, konuşmanız veya görüşmeniz uzun sürecek ise 
kapatınız.

Taşması muhtemel yemekleri pişirir iken daima kısık 
ateş kullanınız. Aceleniz varsa yüksek ateşte başında bek-
leyiniz. Ocakta bir şey pişirirken kesinlikle yatmayınız.

Yemek pişirmenize çocuklarınız yardımcı oluyor ise 
onları da yangın tehlikesine karşı uyarınız.

Kazara oluşacak kaymalara karşı tavanın kulpunu oca-
ğın ortasına doğru tutunuz, sıcak kulpları bir bez veya tu-
tacakla kontrollü bir şekilde tutunuz.

Yemek pişirirken ocağın yanından ayrılmanız duru-
munda yangın çıkabilir. Mutfaktan ayrılmanız gerekti-
ğinde ocağı kapatınız.    

Yemek pişirirken dar kollu giysiler giyininiz. 

Yemek pişirirken çocukları ocak ve fırından uzak tutu-
nuz. Fırının etrafına bir koruyucu monte ettirmeyi düşü-
nünüz. 

Kurutma bezleri, fırın eldivenleri ve diğer yanıcı ma-
teryaller ocak ya da fırından oldukça uzak bir yerde tutul-
malıdır. 

 Sıvı yağı dikkatli bir şekilde kullanınız; tencerede ya-
vaş yavaş kızdırınız, doğru büyüklükte tencere kullanınız 
ve ateşin altını yağın sıçramasını önleyecek şekilde açınız. 

 Devrilmelerini önlemek için, tencere ve tavaları oca-
ğın üzerine sapları içeri doğru gelecek şekilde koyunuz. 

Fırının ızgarasını her kullanışınızın ardından ve dav-
lumbaz filtrelerini ayrıca tüm pişirme aletlerini düzenli 
olarak temizleyiniz. 

Su, yanan yağı söndürmez – yanmakta olan yağ üzerine 
asla su dökmeyiniz. Bu tür  yangının üzerine su dökülme-
si yangının daha çabuk yayılmasına ve ayrıca korkunç ya-
nıklara neden olabilir. 

Mutfakta yangın söndürücü ve yangın battaniyesi bu-
lundurunuz ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz. 

 Fırın ve eviyenin olduğu alana kaymayan bir döşeme 
kaplatmayı düşününüz. 

 Sıvı yağın alev alması durumunda, ocağı kapatınız ve 
tavanın kapağını örtünüz ya da alevleri söndürmek için 
yangın battaniyesi kullanınız. Yangının yayılmasına ve 
ağır yaralanmalara yol açabileceğinden, tavayı bu durum-
da evde dolaştırmayınız. Yağ yeniden alev alabileceğin-
den, kapağı açmadan önce yağın soğumasını bekleyiniz.

 Kullandıktan sonra pişirme aletlerini kapatmayı unut-
mayınız.  

 Mutfakta yangın çıkması ve ileri yaş ya da başka bir 
nedenden ötürü söndürmeye cesaret edememeniz duru-
munda, aleti kapatınız, mutfaktan ayrılınız ve güvenli bir 
yerdeki telefondan 110 çevirerek İtfaiyeyi arayınız. 

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
İş Sağlığı ve Güvenliği  Komisyonu
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ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ 
MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğü'nün kamu-özel işbirliği modeliyle 
yaptırdığı Eskişehir Şehir Hastanesi 333000 m2 

kapalı alana sahiptir ve 2018 yılının Ekim ayında hiz-
mete girmiştir. Kamu özel işbirliği modeli, yap-kirala-
devret mantığıyla işleyecek bir sistemtir. Çoğunlukla 
yüksek sermaye isteyen büyük projeler için uygulan-
maktadır. Finansmanı tamamen gerçek kişiler veya 
özel sektör kurumlarınca sağlanarak inşa edilmesi 
ve gerekli teçhizatla donatılması, sonra da işletmesi 
kamu tarafından yapılan hastanenin devlete kiralan-
masıdır. Kira sonrası hastane kamuya devredilir. Kira 
süresi içerisindeki hastane maliyetleri özel sektöre 
aittir.

GİRİŞ

Hastane tesisatı tasarımı spesifik bir konudur. Komp-
like bir yapı olmasının yanı sıra, teknik yapılarıyla 
diğer kamu yapılarına oranla daha fazla enerji ihti-
yacının olması, ameliyathane, yoğun bakım, doğum-
haneler gibi tam steril bölümlerinin olması ve buna 
yönelik hijyenik sistemlerin tasarlanması gerekliliği 
mekanik sistem tasarımını en önemli kriter haline 
getirir. Mekanik sistem tasarımında fonksiyonlar 
doğru çözülmez ise, örneğin ameliyathanelerde hijye-
nik klima sistemi doğru belirlenmez ise insan sağlığı 
olumsuz yönde etkilenebilir. Dolayısıyla bir hastane-
de insan hayatı üzerindeki sorumluluk doktorlardan 
sonra mimar ve mekanik tasarımcılarındır. 
Bu noktalar göz önüne alındığında Eskişehir 
Hastanesi tasarımında dikkate alınan başlıca 
konular aşağıdaki gibidir;

Hijyen
İç Ortam Hava Kalitesi
Isıl Konfor
Yangın
Sismik Tasarım
Enerji Verimliliği
Çevreye Duyarlılık

hASTANENİN ÖZELLİKLERİ

Eskişehir Hastanesi her türlü muayene (ayak-
ta ve yataklı), tahlil, tetkik, ameliyat, tıbbi 
bakım, tıbbi araştırma ve tedavi gibi bir çok 
fonksiyonu barındıran bir yapıdır. Genel has-
tane bünyesinde 1081 yatak , 254 poliklinik, 35 
ameliyathane, 152 yoğun bakım yatak sayısı, 
24 yatak sayısı, 13 yataklı kemoterapi ünitesi, 

acil servis, görüntüleme odaları, iyotlu tedavi odaları, 
izole odalar, mutfak, çamaşırhane bölümleri bulun-
maktadır.

UYGULANAN MEKANİK SİSTEMLER

Enerji tüketiminin en yoğun olduğu yapılar hastane 
binalarıdır. Her mahalin farklı iklimlendirme gereksi-
niminin karşılanması ve elektrik enerjisinin 7/24 ke-
sintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Bu durum 
hastane gibi büyük ve kompleks bir bina için çok ciddi
bir maliyet oluşturmaktadır. Eskişehir hastanesinde 
Trijenerasyon sistemi ile yüksek verimli elektrik üre-
timi sağlayarak ve aynı zamanda trijen sisteminin atık 
ısısını ısıtma/soğutma sisteminde kullanılarak yüksek 
enerji tasarrufu sağlanmıştır. Mekanik sistemlerin yıl 
boyu maksimum enerji verimliğini sağlayacak şekilde 
çalışmaları bina otomasyon ile kontrol edilmiştir.
Sistem tasarımında aşağıdaki parametrelerin kontrol 
edilmesi gerekir.

Sıcaklık
Nem Oranı
 Taze hava miktarı
Partikül ve mikro-organizma sayısı
Ortam hava basıncı
Hava Hareketi

ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİ ŞEMASI

ÖZET

Teknİk
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ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİ ŞEMASI

Isıtma sistemi kojenerasyon ünitesi, sıcak su ka-
zanları ve güneş kollektörlerinden oluşmaktadır. 
Kojenerasyon ünitesi yapının elektrik ihtiyacını kar-
şılarken elde edilen atık ısısı bina içi tesisatta kulla-
nılmıştır. Tesisatların çalışma sıcaklıkları ve rejimle-
ri birbirinden farklı olup enerji tasarrufu için birbiri 
ile ilişki içinde çalışması BAS ile kontrol edilmiştir. 

Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri değiş-
ken debi esasına göre seçilmiş bu çerçevede tüm ısıt-
ma ve soğutma ana ve zon pompaları frekans inver-
törlü seçilmiştir. Kazanların verimini artırmak için 
baca gazı ekonomizörü kullanılmıştır.

KLİMA hAVALANDIRMA SİSTEMİ

Isıtma- soğutma sistemleri yalnızca ilgili mevsim-
lerde çalıştığı halde havalandırma sistemi tüm yıl 
boyunca çalışmaktadır. Bu sistemlerin enerji verim-
lilikleri maksimum düzeyde olmalı aynı zamanda iç 
mekan kalitesi (termal konfor, CO2, toz ve diğer kir-
leticiler, nem) sağlamalıdır. 

Hastane binasında tüm klima-havalandırma sant-
ralleri, dönüş havası ve üfleme havası karışma ihti-
maline karşı run around tip ısı geri kazanımlı seçil-
miş, gece soğutması ve free cooling amacıyla da (dış 
sıcaklıklar uygun olduğu dönemlerde) kullanılabile-
cek şekilde tasarlanmıştır.

Hijyenik alanlarda VAV+ Frekans konvertörlü, ye-
dek fanlı klima santralları kullanılmıştır. Taze hava 
santrallerinde mahallerin kirlilik durumuna göre 
VAV damper servomotorları ile kirlilik sinyalleri ge-
len bölümde, o bölüme ait gidiş ve dönüş VAV ser-
vomotorları tamamen açacak, buna bağlı olarak da 
fanların devir sayısı artırılacaktır. Böylelikle santral-
den daha fazla hava geçeceğinden, istenilen üfleme 
havası sıcaklığı ve ısı geri kazanım çıkışındaki sıcak-
lık dikkate alınarak mevsime göre ısıtma veya soğut-
ma iki yollu vanası gerektiği kadar açılacaktır.

Bir mahalin ısıtma ihtiyacı aydan aya, ya da günden 
güne değişebilmektedir. Kışın en soğuk günde 5 kW 
ısıtma ihtiyacı olan bir mahalin daha düşük enerjiye 
ihtiyaç duyduğu dönemler olacaktır. Bu durumda 
odaya hizmet eden fancoillere giren su debisinin 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ma-
hal konforu bozulur ve fazladan enerji kaybı oluşur. 
Böyle bir hidrolik dengesizliliğin giderilmesi ,doğru 
bir hidrolik balanslamanın yapılabilmesi için tüm 
klima santrallarında ve fan coil’lerde kombine diyaf-
ramlı denge vanası kullanılmıştır ve pompaları fre-
kans konvertörlü seçilmiştir.

Eskişehir Hastanesi’nde bütün ameliyathaneler 
hijyen sınıfı yüksek mahaller olmasından dolayı 
DIN1946/4 standartına göre Class 1/A olarak belir-
lenmiştir. Bu standartlara göre de bu mahallere la-
miner tavan ünitesi konulmuştur. 

Laminer tavan ünitesi, bağımsız klima sisteminden 
sağlanan havayı kullanarak bunu tavan girişine yer-
leştirilmiş HEPA filtrelerden geçiren entegre bir 
blok kompartmanıdır. Bu sistem sayesinde HEPA 
ile hasta arasında laminer akış sayesinde herhangi 
bir partikülün karışmasına izin verilmez. Böylelikle 
hasta için enfeksiyon riski en aza indirilir. 

Mutfak, çamaşırhane, morg, otopsi odaları gibi kötü 
kokulu mahallerin klima santralları % 100 taze ha-
valı olacak ve egzozları birbirinden bağımsız fanlar-
la çatıdan atılmıştır.

YANGIN DURUMU

Tüm yapıda sprinkler sistemi uygulanmış olup, oto-
park katlarının yangın anında duman tahliyesinin 
yapılması için jet fanlar kullanılmıştır. Tüm yangın 
merdivenleri bağımsız fanlar ile basınçlandırılmış-
tır.

SIhhI TESİSAT

Mutfak atık suları toplanıp yağ ayırıcıdan geçirildik-
ten sonra rögara atılmıştır. Otopark suları toplanıp 
petrol ve çamur ayırıcıdan geçirildikten sonra röga-
ra atılmıştır. Yağmur suları toplanıp bahçe sulamada 
kullanılmıştır.

SONUÇ

Diğer yapılara oranla enerji tüketimleri daha fazla 
olan şehir hastaneleri mekanik tesisat projeleri yük-
sek verimli bina olarak tasarlanmıştır. İyi yalıtım, 
kuyu suyu kullanma, yağmur suyu toplama, trije-
nerasyon, güneş enerjisi, yüksek kalite camlar gibi 
yöntemler ile enerji tüketimleri minimum seviyelere 
çekilmiştir. 

Ayrıca seçilen cihazlar verimli, santraller ısı geri 
kazanımlı ve free cooling yapabilen tipte seçilerek 
enerji yükleri azaltılmıştır.

Bahri TÜRKMEN
Makina Yüksek Mühendisi
Bahri Türkmen Mühendislik,
Müşavirlik Ltd.Şti.

Teknİk



tmmob
makina mühendisleri odası
eskişehir şubesi

MAKINA 21

HaVaCılık

DA VİNCİ’DEN SİKORSKY’E
Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan

ESOGÜ Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı 

Yazımızın başlığı ilk bakışta bir şey ifade etme-
yebilir.  Entelektüel bir bakış açısı ile düşün-
düğümüzde ise Da Vinci’nin “Leonardo da 

Vinci” olduğunu anlayabiliriz.  Ama ancak bir kısmı-
mız Sikorsky’nin “Igor Sikorsky” olduğunu anlarız.  
Aslında ikisi de bir dahi; fakat Da Vinci belki de in-
sanoğlunun bir daha göremeyeceği bir dahi.  Pek çok 
sırrıyla, bilime olan katkılarıyla halen araştırılmakta 
olan ve hala ilgi çeken bir insan olarak var olmaktadır. 
Anatomi ve tabii ki resim, bilim ve sanat adına pek çok 
çalışma yapmış ve bunlarla ilgili kanıtlar ortaya koy-
muştur.  Igor Sikorsky ise 1919 da ailesiyle Amerika’ya 
yerleşen ve çalışmalarına orada devam ederek global 
dünyanın önemli bir markası olmuş girişimci bilim 
insanıdır.  Peki nedir bu iki şahsiyetin ortak noktası?  
Tabii ki HELİKOPTERLER.  

Uçaklardan sonra havacılık sanayisinin   en önemli 
ikinci ürünü olan helikopter. Da Vinci, Sikorsky’den 
tam 437 yıl önce doğmuş ve acaba olabilir mi şeklinde 
ortaya bir fikir atmış (diğer bir ifade ile resimlemiş). 
Sikorsky ise, artık insanlık uygun alt yapıya sahip ol-
duğu için bu fikri hayata geçirmiştir.  Bu fikir döner ka-
natla uçuş prensibi ve onun ürünü olan helikopterdi. 
Şimdi bu iki dehayı birkaç paragrafta mercek altına 
alalım ve “Da Vinci’den Sikorsky’e” başlığının içini 
dolduralım.
 

Şekil 1. Leonardo da Vinci tarafından 
tasarlanan bir android

Leonardo da Vinci, bilimin ve sanatın neredeyse tüm 
dallarında insanlık için bir kilometre taşı olmuştur.  
Mona Lisa…  Bu müthiş sanat eseri ile ilgili onlarca 
hikaye halen tarihçiler tarafından tartışılmakta ve 
araştırma konusu olmaktadır.  Pavia Üniversitesi’nde 

kadavralar üzerinde çalıştığı bilinen Leonardo da 
Vinci'nin kağıt üzerine döktüğü çalışmaları yıllar 
sonra ortaya çıkarılmıştır. Modern mühendisliğin ve 
mimarlığın bugünkü konularının 1500’lü yıllardaki  
projelerini resimlerken sadece bir araç olduğunu hay-
retlerle görüyoruz.  

Örneğin Şekil 1. deki çalışma mekanizması hazır olan 
robotun tek eksik yanı onu çalıştırabilecek kıvılcımdı. 
Bir tek bunu bulamamıştı. Bunun ruha bağlı olduğunu 
tahmin etmiştir belki, kim bilir.  Bugün Norveç’te bu-
lunan modernize edilmiş kopya Da Vinci Köprüsü’nün 
(Şekil.2) orjinali beklide İstanbul Haliç’te olacaktı.  
Çünkü Leonardo zamanın Osmanlı Padişahı Sultan 
2. Beyazıt ile anlaşmış ama teknik maalesef köprünün 
kurulmasına yetmemiştir.  Daha onlarca örneği hay-
ranlıkla inceleyerek verebiliriz.  Ancak artık konumuz 
olan havacılığa hatta helikoptere gelelim.

Şekil 2. Oslo’da ki Da Vinci köprüsü

Tarihte ilk uçuş denemesi yapan insanın 1002 yılında 
İsmail bin Hammad el-Cevheri adında bir Türk ol-
duğu, bir leyleğin kanadından ilham alarak kendine 
tahtadan bir kanat yaptığı ve bir minarenin şerefesine 
çıkarak kendini boşluğa bıraktığı ve saniyelerle de olsa 
özgürlüğün tadına vardığı ve sonrasında ise yer düşe-
rek öldüğü söylenir. İlginçtir ki bu iddia kabul görme-
se de inkar da edilmez.  Ancak havacılığın temellerinin 
Leonardo da Vinci tarafından atıldığı tüm tarihçiler 
tarafından kabul edilen bir gerçektir. 

Günümüz yamaç planörü kanatlarının hemen hemen 
aynıları eskiz kağıtlarında bulunmaktaydı; veya oda-
mız tarafından 2001 yılından beri iki yılda bir düzen-
lenen  Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultaylarının  logosu olan “Döner Kanatlı İlk He-
likopter” projesi belki de teknoloji yeterli olsaydı, bir 
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ürün olarak 1500’lü yıllarda üretilmiş olacaktı.  Oysa-
ki bu proje yani bu uçuş prensibi hayata geçmek için 
yüzlerce yıl beklemek zorunda kalmıştır.  Ta ki Igor 
Sikorsky  geliştirtiği VS-300 model helikopteri 
(Şekil 3.) 13 Mayıs 1940’ta uçurana kadar.

Şekil 3. VS-300’ün Igor Sikorsky kontrollü ilk uçuşu

Igor Sikorsky (1889-1972) modern helikopterin ba-
bası olarak anılır ve ilk helikopteri geliştirene kadar 
50 yıllık sabit kanatlı yani uçak tasarımı kariyerine 
sahip olup bu kariyerine Rusya’da (bugünkü Kiev, 
Ukrayna’da) başlamıştır. Uçağa genç bir çocuk olarak 
ilgi duyarken 11 yaşında, lüks bir şekilde dekore edil-
miş bir uçan saray makineyi hayal etmiştir. Yıllar son-
ra gerçekleştirdiği bu hayali uluslararası uçak yolculu-
ğuna öncülük ederken, Pan American World Airways 
için inşa edilen S-40 uçağını tasarlamıştır. Paris ve St. 
Petersburg'da mühendislik eğitimi aldıktan sonra eği-
timini Kiev Politeknik Enstitüsü Makina Mühendis-
liği Koleji'nde tamamlamıştır. Oradayken ilk helikop-
terini tasarlamıştır. 1939'da, Sikorsky’nin VS-300’ü 
ilk uçuşunu yapmaya hazırdı. VS-300, tüm modern 
tek rotorlu helikopterlerin atası oldu ve 1941'de “Si-
korsky Aircraft” askeri ve sivil acil durumlarda hayat 
kurtarıcı misyonlar için bilinen bir gözlem helikopteri 
için ABD Hava Kuvvetleri ile ilk sözleşmeyi imzala-
dı ve helikopterin havacılık sektörü ile beraber o hızlı 
yükselişi başlamış oldu.   

Sonuç olarak “Leonardo Usta” projesinin* ve düşün-
düğü uçuş prensibinin hayata geçtiğini görünce acaba 
şaşırır mıydı? Hiç sanmıyorum sadece büyük bir mut-
lulukla “Igor Sikorsky”nin elini sıkardı.  Sikorsky’de 
teknoloji harikası olan ve daha yüzyıllarca kullanıla-

cak olan helikopteri geliştirmiş olmanın gururuyla 
ilham kaynağı Da Vinci’ye teşekkür ederdi.

* Projedeki yazıların tersliği bir yazım hatası değil-
dir. Sol elini kullanarak yazan Leonardo da Vinci 
zaman zaman yazılarını tersten yazardı.
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HaVaCılık

ÜYEMİZ DOÇ. DR. MELİH CEMAL KUŞHAN’IN 
HAVACILIK İLE İLGİLİ YAYINLARI

1985 yılından beri sırasıyla Anadolu Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makina 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Osmanga-

zi Üniversitesi (ESOGÜ) Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde Öğretim Elemanı olan Melih Cemal 
Kuşhan halen ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
“Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı” 
başkanlığı görevini sürdürmektedir. 

Aynı zamanda Ülkemizin ilk havacılık kümelen-
mesi olan Eskişehir Havacılık Kümelenmesi’nin 
(ESAC) yönetim kurulu üyeliği de bulunan Kuş-
han, havacılık ile ilgili yayınları ve editörlükleriyle 
MMO olarak kamu oyumuzu akademik yönden 
güçlendirmektedir.  

Son olarak 2018 Eylül ayında İngiltere’nin başken-
ti Londra’da yayınlanan ve editörlüğünü Kuşhan’ın 
yaptığı “Aircraft Technology” kitabı ile birlikte ya-
yın sayısı 150 yi bulmuştur.  

Yayınlarından çoğu Havacılık Teknolojisi, Savun-
ma Sanayii Teknolojisi ve Genel Havacılık üzerine 
olan Kuşhan ayrıca yeni olarak; Ülkemizde yayın-
lanan “A’dan Z’ye Dünya Uçakları, Helikopterleri 
ve İnsansız Hava Araçları” kitabı yazarlığı ve Bre-
zilyada yayınlanan “Journal of Aerospace Techno-
logy and Management” dergisi havacılık malzeme-
leri editörlüğü ile ABD merkezli SAGE Publishing 
yayını olan “Advanced Composites Letters” dergisi  
baş editörlüğünü yapmaktadır.  
    

Kuşhan’ın “Aircraft Technology” isimli kitabın-
da Havacılık Teknolojisinde gelinen son nokta-
lar, Uçuş, Tasarım ve Üretim başlıkları altında ele 
alınarak toplam yedi bölüm hazırlanmıştır.  Bu 
bölümlerden biri de, yine ESOGÜ Makina Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Öğr.Üy.Dr. 
Evren Yasa’ya aittir.  Konuyla ilgili olanlar https://
www.intechopen.com/books/aircraft-technology 
linkinden yasal olarak kitabı bilgisayarlarına ilete-
bilirler.

Kuşhan’ın yazarlığını yaptığı diğer kitap olan “A’dan 
Z’ye Dünya Uçakları, Helikopterleri ve İnsansız 
Hava Araçları” ise, önceki yıllarda bültenimizde de 
konu olan “A’dan Z’ye Dünya Uçakları ve Helikop-
terleri” isimli kitabın devamı niteliğinde olup Eski-

şehir’deki bir yayınevi tarafından basılmıştır.  

Kitapta eskisinden farklı olarak; artık ülkemizde 
ve dünyada çok kullanılan Sabit Kanatlı İnsansız 
Hava Araçları da ele alınmıştır.  Uçaklar ve heli-
kopterler ise tüm dünyada kullanılan ve uçuş izni 
olanların tümüdür.  

Konuyla ilgili tüm kamu oyu için bir ilk başvuru 
eseridir.  Belki de internetten bile zor bulunabile-
cek bir uçağın takma adı (nick name), kodu veya 
resmine bu eser ile kolaylıkla ulaşılabilir  ve bu 
eser; sonrasında yapılacak çalışmalar için doğru bir 
başlangıç  olacaktır.
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SICAK 
AYAKLAR 
MUTLU 
ÇOCUKLAR

Hepimizin ortak paydası mühen-
dis olmak. Kadın ya da erkek 
oluşumuz objektif olarak dü-

şündüğümüzde aslında hiçbir şeyi değiştirmez. 

Yaptığımız işin nitelik ve niceliği; bilgi ve tecrübe-
mize bağlıdır. Buna sanırım itirazı olan olmayacak-
tır. 

Peki neden özel olarak “Kadın kollarına” Kadın ko-
misyonlarına” ve ya “kadın kotalarına” gerek var? 
Toplumun bütün örgütlenmelerinde, kadınlar için 
“özel” bir çalışma mevcut. Hatta Kanunlar bazında 
bile “Kadınları Koruma Kanunu” diye özel yasalar 
çıkarılıyor. Aslında kadın ve erkek eşittir ve eşit 
haklara sahiptir. 

Bütün işlerde eşit şekilde çalışabilirler, istedikleri 
her yere aday olabilirler ve istedikleri konumlara 
bilgi ve liyakatleri yetiyorsa gelebilirler. Bu kitabi 
cümleler kulağa ne kadar da hoş geliyor değil mi? 
Ama hayatımızda hiç de öğle olmuyor. “Toplumsal 
cinsiyet eşitliği” denilen kavram kadın ve erkek cin-
sini toplum içerisinde farklı tanımlıyor. 

Her toplumda, farklı boyutlarda da olsa, kadınların 
bir takım hakları verilmiyor. Hele bizim gibi top-
lumlarda, kadın istediği hayatı yaşamak için bedeli 
canıyla ödüyor. 

Okula gitmek, çalışabilmek ve ayakları üzerinde 
durup mutlu bir hayat sürmek birçok kız çocuğu 
için hayal noktasına geldi. 

Erken yaşta evlilikler, kadının yeri evidir anlayışı 
kadınları eve hapsetti. Kadın cinayetleri ise artık 
olağan kabul edilir noktada, her gün bir kadın öldü-
rülüyor. 

Bizlerse bu kara tabloda, mühendis kadınlar ola-
rak, bir araya geldik. Odamız ve şubelerimizde 
kadın komisyonları kurduk ve çalışmalar yapmaya 
başladık. Ankara’daki “Kaza” Yüksek Hızlı Trenle-
re Dair Benimsenen İmaj Politikası’nın yanlışlığını 
göstermektedir. Farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. 
Şimdi sizlerle paylaşacağım etkinlik aslında küçük 
bir yardım faaliyeti olarak başladı. 

Komisyon üyeleri olarak; Eskişehir’de kenar ma-
halledeki ilkokul öğrencilerine bot alalım istedik. 
Sayımız kadar ayakkabı numarasını okul idaresin-
den aldık. 

Okul idaresi ihtiyacı olan öğrencileri çıkardı ve biz-
lere bildirdi. Buraya kadar söylediğim gibi, sıradan 
bir yardım ve dayanışma faaliyetiydi. Fakat bizim 
üye arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız konuyu o ka-
dar benimsedi ki bu iş  çığ gibi büyüdü...

Aslında resmi bir duyuru yapmadık. Kulaktan kula-
ğa yayıldı ve bu yazıyı yazdığım gün dördüncü okula 
botları teslim ettik. 

Dört okul da Eskişehir’de. Onlar bizim çocukları-
mız. Küçük de olsa bu dayanışma hepimize iyi gel-
di. Birinci elden ihtiyacı olan kişilere ulaşmak, on-
ları mutlu etmek bizlere de mutluluk verdi.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi
Kadın Komisyonu

ANKARA’DAKİ “KAZA” YÜKSEK 
HIZLI TRENLERE DAİR BENİMSENEN 

İmaj POLİTİKASININ 
YANLIŞLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

kaDın kOmİSYOnU’nDan
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ANKARA’DAKİ “KAZA” YÜKSEK 
HIZLI TRENLERE DAİR BENİMSENEN 

İmaj POLİTİKASININ 
YANLIŞLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Bilindiği üzere bu sabah Ankara-Konya seferini 
yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle 
Çiftlik’te bulunan Marşandiz istasyonunda aynı 

hat üzerinde bulunan ve yol kontrolünden dönen kı-
lavuz lokomotif ile çarpışmıştır. Bu “kaza” sonucu, şu 
anki bilgilere göre 3’ü makinist 9 insanımız yaşamları-
nı kaybetmiştir ve 47 de yaralı bulunmaktadır. 

Öncelikle yaşamını kaybeden insanlarımızın ailele-
rine başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar 
diliyoruz.

İlk belirlemelerimize göre Ankara-Sincan arasındaki 
YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyali-
zasyon eksikliği bulunmaktadır. Hattın durumu ile il-
gili olan görevliler bu ciddi eksikliği ilkel bir yöntemle 
yani birbirleriyle telsiz/telefon görüşmesi yoluyla ka-
patmaya çalışmaktadırlar. 

Edindiğimiz ilk bilgiler de göstermektedir ki bu “kaza”, 
22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümüne 
81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova 
“kazası” gibi YHT’ye ilişkin izlenen imaj politikası-
nın bir sonucudur. Gerek bu durum gerekse bu yıl 8 
Temmuz’da Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan “kaza”nın da 

gösterdiği üzere izlenen demiryolu politikaları olduk-
ça sorunludur ve facialara davetiye çıkarır niteliktedir. 
Toplu ölümlere de yol açan “kazaların” çoğu, bilim 
insanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi rapor-
larının da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin 
gereklerinin yerine getirilmemesi, teknik ve altyapı 
eksikleri, zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı, ba-
kım-onarım, yenileme çalışmalarının yetersizliği, per-
sonel yapısındaki nitelik düşüşü ve sayısal azalma ne-
deniyle yaşanmaktadır. Öyle ki kamu hizmeti anlayışı 
yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş, mühendislik 
hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, teknik mükemmel-
lik yaklaşımı terkedilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizas-
yon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım 
atölyeleri kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin taşın-
mazları ve limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar 
güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış, personel 
sayısında ciddi düşüşler olmuş, liyakatli teknik perso-
nelde azalma yaşanmıştır. 

İktidar, çağdaş bir gereksinim olan YHT’lere ilişkin 
imaj politikasını terk etmeli ve ifade ettiğimiz eksikle-
rin üzerine gitmelidir. Aksi takdirde benzer faciaların 
süreceğini üzülerek belirtmek isteriz. 

Genel merkez’Den HaBerler
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ASANSÖR SEMPOZYUMU 
2018 SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenle-
nen Asansör Sempozyumu, “Tasarım ve Teknoloji” ana 

teması ile 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir`de Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezinde, 543`ü kayıtlı delege olmak üzere 
yaklaşık 1.450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
13 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyum bo-
yunca 10 oturumda 29 bildiri sunumu, ilköğretim çağındaki 
çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “Asansör ve Yürüyen 
Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı” konusunda eğitim 
çalışması, “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı” ve 
“Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konularında iki 
eğitim, “Asansör Sektöründe Yerli İmalat ve Yerli İmalatın 
Desteklenmesi” konulu bir sabah toplantısı ve asansör periyo-
dik kontrolleri konusunda “Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 
paralel olarak düzenlenen sergiye 24 kurum ve kuruluş katılmış, 
katılımcılar yeni ürün ve teknolojileri görme olanağı bulmuşlar-
dır.
Sempozyum kapsamında düzenlenen “Onaylanmış Kuruluş-
ların Uygunluk Değerlendirme Süreci” konulu çalıştay ve 
“Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” başlıklı panelde; 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Asansör 
Sanayicileri Federasyonu, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği, Türk Standartları Enstitüsü, Elektrik Mü-
hendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin 
katılımıyla konular ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler 
üretilmiştir.
Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunul-
ması karar altına alınmıştır:

 Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, revizyonu, ba-
kımı ve periyodik kontrolü, malzeme, risk değerlendirmesi, iş 
güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar üzerine 
teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış mühendislere 
sektörün gereksinim duyduğu, asansörlerin sadece elektrik, ma-
kine ve mekatronik mühendisliği disiplinlerinin meslek alanına 
girdiği, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, mon-
tajından işletilmesine, bakımından periyodik kontrolüne kadar 
tüm hizmetlerin mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, 
odalarımızın tüm bu süreçte meslektaşlarına yönelik eğitim ve 
belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek sürdürmesi ve bunun 
ivedilikle mevzuata girmesi gerekliliği belirtilmiştir

Meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev çerçeve-
sinde, kamu yararına ve kamu adına sürdürdüğü üretim ve de-
netim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki 
denetim hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidar-
larca konulan tüm engellerin ve sınırlamaların kaldırılması ge-
rektiği ve mesleki denetimin olmazsa olmaz koşulunun “uzman-
lık ve belgelendirme” olduğu belirtilmiştir.

Projelerin denetiminden ve uygulanmasından sorumlu ilgili 
idare personellerine Meslek Odaları tarafından eğitim verile-
bileceği, yapı denetiminde görev alan mühendislerin ise meslek 
odaları tarafından asansör konusunda eğitilmeleri ve belgelen-
dirilmeleri gerekliliği ifade edilmiştir.

Sektörün nitelikli ara elemana gereksinim duyduğu, ülke-
mizin teknik eleman yetiştirme konusunda eğitim politikasının 
olmaması nedeniyle meslek yüksekokullarının ve meslek lise-
lerinin sanayinin gereksinimi olan nitelikli ara elemanı yetişti-

remediği, bu konudaki en 
önemli görevin Milli Eğitim 
Bakanlığı’na düştüğü belir-
tilerek, üniversitelere, ara 
teknik eleman yetiştiren 
okullara ve meslek odaları-
na önemli görevler düştüğü 
vurgulanmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından açık-
lanan verilere göre 2017 
yılında 370.943 adet asansörün periyodik kontrolünün gerçek-
leştiğini ve bu asansörlerin periyodik kontrollerde yaklaşık % 64 
kırmızı, % 4 sarı, % 16 mavi ve % 16 oranında yeşil etiket aldığı; 
takip kontrolleriyle birlikte bu oranların % 23 kırmızı, % 1 sarı, 
% 39 mavi ve % 37 yeşil etiket değerlerine düştüğü görülmüştür. 
Kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin günden güne asansörlerin 
güvenlik seviyelerini iyileştirdiği ifade edilmiştir. Bakanlığın 
yetkili montaj ve bakım firmalarına yönelik denetimleri geniş-
leterek sürdürmesinin merdiven altı olarak tabir edilen bakım 
firmalarının faaliyetlerini engelleyeceği, periyodik kontrollere 
ilişkin bakım firmalarının sorumluluklarının artırılmasının ge-
rekliliği ve periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör 
ve bakımcı firmalara Bakanlıkça da yaptırımda bulunulması ge-
rektiği vurgulanmıştır.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında A Tipi 
muayene kuruluşlarınca yerine getirilen periyodik kontrol ça-
lışmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, 
halkın konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği, bu konuda T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili muayene kuruluşları, meslek 
odaları ve sektör derneklerinin ortak davranması gerektiği vur-
gulanmıştır

Belediye kayıtlarında görünmeyen asansörlerin tespit edile-
rek; periyodik kontrollerinin bir an önce yapılması ve can güven-
liğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar, belediyeler, A tipi mua-
yene kuruluşları ve meslek örgütlerinin katılımıyla yürütülecek 
özel bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Periyodik 
kontrollerin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi ve muayene kuru-
luşlarının sorumluluk alanındaki tüm asansörlere ilişkin tespitte 
bulunulabilmesi için en azından ilk kontrollerde sürenin iki yıla 
çıkarılması dile getirilmiştir.

Asansör periyodik muayenesinin, asansörün teknik düzenle-
meye uygunluğunun kontrolü olmadığı belirtilmiş, bu ayrımın 
net olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile birlikte yapılma-
ya başlanılan asansörlerde yüklü testlerin önemi dile getirilmiş, 
bunun bir zorunluluk olduğu ve teknik düzenleme kapsamında 
sağlıklı olarak yapılmadığı ifade edilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 17 tanesi asan-
sör yönetmeliği kapsamında olmak üzere 29 firmanın Onaylan-
mış Kuruluş olarak atandığı, ONTEK sistemi üzerinden alınan 
rapora göre 4104 adedi Birim Doğrulama (Modül G) olmak üze-
re 6573 adet asansöre belgelendirme yapıldığı belirtilmiştir. Ay-
rıca ONTEK sisteminde, montaj adresinin girilmesinin zorunlu 
tutulması, yüklü testlerle ilgili video-fotoğraf yüklemesi yapıla-
cak alan oluşturulması ve Bakanlığın resen denetim yapabilmesi 
için Onaylanmış Kuruluşların belgelendirme iş programlarını 
girecekleri takvimin oluşturulmasının hedeflendiği vurgulan-
mıştır.

Genel merkez’Den HaBerler
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Onaylanmış kuruluşların modüler uygulamalarının doğru 
yürütülemediği, tescil öncesi ilk periyodik kontrolden geçe-
meyen bir ürünün Modül G belgelendirmesi ile bu süreci ge-
çebildiği, Modül B uygulamasının asansör tasarım incelemesi 
olmaktan çıkarılarak, son kontrol formu doldurulması seviyesi-
ne getirildiği, Modül B+E uygulamasının ise apayrı bir proble-
me dönüşerek, usta onaylı asansör sertifikası haline getirildiği, 
asansör tasarımı ve incelemesi yerine bir uygulama projesi de-
netimine dönüştürüldüğü, güvenlik gerekleri, hesap, mukave-
met, çözümlerinin aranmaz olduğunun tespiti yapılmıştır.

Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan birçok risk ana-
lizinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak sağlayıp 
sağlamadığı konusunda ciddi şüphelerin olduğu belirtilmiştir.

Asansör konusunda en fazla onaylanmış kuruluş ve denetim 
kuruluşu bulunan ülkelerden biri olduğumuz halde asansör 
montajı ve ürün kalitesinde aynı oranda bir yükselişten maale-
sef bahsedilemediği, yapılan asansör testlerinde birçok çalışma-
yan sertifikalı ürün olduğu ifade edilmiştir. Bu kadar uygunsuz 
ürünün piyasaya sertifikalı olarak sürülebilmesinin sistemin 
güvenilirliği ve ülkemizdeki işleyişte sorun yarattığı ve düzeltil-
mesi için gerekli çalışmalara hemen başlanması gerektiği belir-
tilmiştir.

Onaylanmış kuruluşların ve denetim firmalarının uygulama 
yöntemleri, uygulama sonuçları ve sahadaki test sonuçlarının 
takip edilmesinin gerektiği, buradan elde edilen sonuçların, 
Bakanlık ve TÜRKAK tarafından firmaların (üretici, montaj, 
onaylayan ve kontrol) denetimleri için de kullanılması gerektiği 
tespiti yapılmıştır.

TÜRKAK denetçilerinin başarılarını değerlendirmesi ge-
rektiği, sahadan yapılan geri bildirimleri dikkate alması talep 
edilmiş ve denetimler esnasında sürekli teknik personel değişik-
likleri yaşanmasının süreci olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.

Sektörde yılda en az 50 bin asansörün kurulumunun yapıl-
dığı, tahminen 800 binin üzerinde asansörün işletme süreçle-
rinde gerçekleştirilen bakım ve onarımda kullanılan malzeme, 
cihaz ve ekipmanlarla birlikte sektörün yaklaşık 2 milyar dolar-
lık bir ekonomik hacme sahip bulunduğu ve sektördeki yetkili 
firma sayısının yaklaşık 3 bin civarında olduğu tespiti yapılmış-
tır. Dikey yapılaşmanın artmasıyla birlikte, asansörlerden kay-
naklı olarak cari açık miktarının da büyüme eğilimine gireceği 
göz önüne alınarak, acilen Ar-Ge teşviki başta olmak üzere, yer-
li üretimi artırmak için önlem alınması çağrısı yapılmıştır. Yü-
rüyen merdivenlerin % 85’ine yakınının, hidrolik asansörlerin 
ise neredeyse tamamının ithal edildiği gerçeğinden hareketle, 
dışa bağımlılığın azaltılması için finansman, kalifiye işgücü ve 
Ar-Ge desteklerinin artırılması, sektörde sahip olunan bilgi ve 
birikimin ortak bir çaba ile uygulamaya ve katma değere dönüş-
türülerek yerli üretimin ve ürün kullanımının teşvik edilmesi 
talep edilmiş ve dışa bağımlılığın çözümü için özel bir politikaya 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Son yıllarda özellikle elektrikli asansör aksamlarının yerli 
olarak üretiminde ciddi gelişmeler olmasına rağmen, ülkemiz-
de bu konuda bir markanın öne çıkmadığı tespiti yapılmıştır. 
Ülkemizin yatırım ve işletim deneyimleri, mevcut teknoloji alt-
yapısı, özellikle imalat sanayimiz ve mühendislik seviyesi dik-
kate alındığında yerli markaların oluşması için yeterli olanak-
lar mevcuttur. Bunun için öncelikle doğru politikalar ve doğru 
teşvikler ile Türkiye’nin kendi iç piyasasını bu yeni anlayışa göre 
yönlendirmesinin, sektör bileşenlerinin aralarındaki çelişki ve 
rekabeti derinleştirmekten ziyade ortak bir çaba içerisinde iş ve 
güçlerini birleştirmelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, TSE, meslek odaları, üretici firmalar, aka-
demisyenler ve sektörel kuruluşların sağlayacağı aktif desteğin, 
yerli üretim ve markaların geliştirilmesinde önemli bir rol oyna-
yacağı dile getirilmiştir.

Asansör Teknik Komitesi (ASTEK)’in ve Bakanlık tarafın-
dan oluşturulan komisyonun işlevsel hale getirilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir.

Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim, 
bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol uygu-
lamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin koordi-
nasyon zeminlerinin yaratılmasının gerekliliğinden hareketle, 
asansör alanındaki sorumlu kurum ve kuruluşların (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapı ruhsatı vermekle yet-
kilendirilen kuruluşlar, onaylanmış kuruluşlar, A tipi muayene 
kuruluşları, asansör montaj ve bakım firmaları, bina yöneti-
cileri, sektör dernekleri ve meslek odalarının) bu sorunların 
çözümünde bilginin paylaşılmasına önem vermeleri, ortak ça-
lışmalar gerçekleştirmeleri ve işbirliği içinde çalışmalarının ge-
rekliliği vurgulanmıştır.

Binaların güvenli ve konforlu asansör tesis edilmesine uy-
gun olarak projelendirilmesi ve yapımında sıklıkla eksiklikler 
yaşandığı, bina tasarımı aşamasının en başında asansöre ilişkin 
hususların belirlenip ilgili projelerin gerektiği şekilde oluşturul-
masının önemi belirtilmiş; asansör avan ve uygulama, mimari ve 
statik projelerin tekniğe ve mevzuata uygun olarak hazırlanması 
ve uygulanması konularında sorumlulukların tanımlanıp, yaptı-
rımların belirlenmesi için yasal düzenlemelerin gerekli olduğu 
ifade edilmiştir. Bu noktada binaları yaptıranlar ve yapı denetim 
firmalarına somut sorumluluklar yüklenmesi, Meslek Odaları-
nın süreçte aktif olarak yer alması hususunun mevzuatlarda net 
olarak belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Asansörlerin, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler 
için öncelikli gerekliliklerden olduğu, asansörlerin farklı en-
gel gruplarından kullanıcılar için gerekli donanımlarla monte 
edilmesi ve işletilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun için 
mevcut yasal düzenlemelerin var olduğu ancak uygulamada 
sorunlar olduğu, binaların proje aşamasından itibaren etkin de-
netimler ile mevzuatların uygulanmasının sağlanması gerektiği 
ifade edilmiştir.

Yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolların montaj, bakım, 
işletme ve periyodik kontrolleri konusunda mevzuatın olmadığı 
ifade edilmiş ve bu ekipmanların güvenli kullanımının asansör-
ler gibi önemli olduğu, yürüyen merdiven ve yolların montaj, 
bakım, işletme ve periyodik kontrolünü düzenleyecek mevzuat 
çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiği vurgulanmıştır.

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) kap-
samında piyasaya arz edilen her kablolu taşıma tesisatı için, 
İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatının 
Ruhsatlandırılması, Bakım Ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM: 
2009/11) gereğince ruhsat talebinde bulunan esas yapımcı tara-
fından yapılan müracaatlar sonrasındaki kontrollerde eksiklik-
lerin giderilmediği ve ruhsatlandırılmadan kullanıldığı tespiti 
yapılmıştır. Yıllık periyodik kontroller için ve faal olan tesisle-
rin denetlenmesi konusunda ilgili bakanlık tarafından istenilen 
düzenlemelerin yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, 
ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada olduğu göze-
tilerek, özellikle işverenler ve çalışanlar olmak üzere işçi sağlığı 
ve iş güvenliği kültürünün yerleşmesi için başta T.C. Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakan-
lıklara, işverenlere, işveren örgütlerine, sendikalara, yazılı ve 
görsel basına, meslek odalarına ve sektörel derneklere önemli 
görevler düştüğü vurgulanmıştır.

Genel merkez’Den HaBerler

TMMOB
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Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz 
eder misiniz?

31 Temmuz 1970 tarihinde 
Eskişehir’de dünyaya geldim. Baba-
mın görevi gereği İzmir ve Çorum 

illerinde bulunduktan sonra 6 yaşımda 
Eskişehir’e dönüş yaptık. 1977 yılında 
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda eğitim hayatım 
başladı. Cumhuriyet Lisesi’nde ortaokul ve lise haya-
tımı tamamladım. 1987 senesinde girdiğim Anadolu 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 
1991 yılının Temmuz ayında mezun oldum. Evliyim, 
Tufan ve Ezgi adında hayatımın anlamı 2 çocuk anne-
siyim. Kızım benim yolumda ilerlemeye karar verdi 
ve Sabancı Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği 
okuyor, oğlum ise lise 3’üncü sınıfta okuma hayatına 
devam ediyor.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Steve Jobs  “Neyi sevdiğinizi bulmanız gerekiyor ve 
bu aşklarınız için geçerli olduğu gibi, işiniz için de 

geçerli. İşiniz hayatınızın büyük 
bir kısmını kapsayacak ve gerçek 
anlamda tatmin olmanın tek yolu 
harika bir iş olduğuna inandığınız 
şeyi yapmanızdır” demiş. Benim 
için de mutlu olacağıma inandığım 
ve tatmin olacağımı düşündüğüm 
meslek, mühendislik olduğu için bu 
mesleği seçtim. Çünkü her zaman 
araştırma ve geliştirmeyi sevdim ve 
sayısal tarafım daha ön planda oldu. 
1980’li yıllarda Endüstri Mühen-
disliği ülkemiz için çok da bilinen 
bir dal değildi fakat araştırmalarım 
sonucunda yapmak istediğim işin 
bu olduğuna karar verdim. Hem 
hizmet sektörü, hem üretim sektörü 

iyileştirmelerin yapılabileceği hangi 
alanda olursa olsun çalışılabilecek ol-
ması ilgimi çekti. Sınavı kazandığımda 
neredeyse tüm yakınlarıma Endüstri 
Mühendisi ne iş yapar konusunda kısa 
kısa bilgi vermek zorunda kaldım.

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

Üniversite hayatımızda biz öğrenciler mezun olur ol-
maz işletmelerin bizi beklediğini sanıyorduk fakat ya-
nılmışız. İş bulma çabalarımın sonucunda mezuniye-
timden 1 sene sonra Toprak Seramik Fabrikalarında 
tam kadrolu olarak değil, müteahhit elemanı olarak 
planlama mühendisi ünvanı ile işe başladım. İşe baş-
ladığım gün kadrolu çalışamamanın verdiği üzüntü ile 
yönetici kadrosuna yükseleceğime dair kendime söz 
vermiştim ve bunu başardım. 11 sene çalıştığım Top-
rak Seramik Fabrikalarındaki Lojistik Yöneticiliği gö-
revimden Mayıs 2003’te ayrıldım. Daha sonra Doruk 
Ev Gereçleri (Candy),  İdaş Yatak Mobilya Sanayi ve 

Endüstri Mühendisi Nurcan Öztaş “Mutlu 
olacağıma inandığım ve tatmin olacağımı 
düşündüğüm meslek mühendislik olduğu için 
bu mesleği seçtim” dedi. Öztaş, 27 yıllık çalış-
ma hayatından öğrendiklerini anlattı ve mes-
leğe başlayacaklara  öğütler verdi...

HARİKA BİR İŞ OLDUĞUNA 
İNANDIĞINIZ ŞEYİ YAPIN 

BİzDen Bİrİ
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Anka Seramik’te Satınalma ve Lojistik Yöneticisi ola-
rak iş hayatıma devam ettim. 2013 senesinde yaşadı-
ğım rahatsızlık nedeniyle Anka Seramik firmasından 
kendi isteğim ile ayrılmak zorunda kaldım. Hastalığı-
mın etkisi ile kendime ve aileme hiç zaman ayırmadı-
ğımı artık emekli olduğumu ve çalışma hayatımın bit-
tiğini düşünürken, halen çalıştığım Baycan Elektrik 
Firması’ndan kendileri ile çalışmam için teklif geldi. 
Sağlığım düzeldiği için yapılan bu teklifi kabul ettim 
ve 1 senelik ayrılıktan sonra iş hayatına geri döndüm. 
Halen Baycan Elektrik Firması’nda Satınalma ve Lo-
jistik Yöneticisi olarak devam etmekteyim.

DAhA SAKİN VE SABIRLI OLMAYI ÖĞRENDİM

Meslek hayatımın ilk 6 senesi hariç kalan 21 sene-
sinde Satınalma ve Lojistik alanında faailiyet gös-
terdiğim için birçok insan ile tanışma fırsatım oldu. 
İnsanlar ile sürekli iletişim halinde olmak bana mut-
luluk verdi. Aldığınız malzemeler ile ilgili bilgi sahibi 
olduğunuzda en iyi fiyatı ve kaliteyi bulmakta güçlük 
çekmeyeceğiniz için mal-
zeme bilgisi ve teknik bil-
gi birikimim arttı. Olaylar 
karşısında daha sakin ve 
sabırlı olmayı da mesle-
ğim sayesinde öğrendim 
diyebilirim. Mesleğin ilk 
yıllarında teknoloji bu 
kadar gelişmemişti. İhti-
yacımız olan bilgileri ya 
da malzemeleri kapı kapı 
dolaşarak bulmaya çalı-
şırdık. Şimdi ise internet 
sayesinde çok daha hızlı 
ve oturduğumuz yerden erişim sağlayabiliyoruz.  Mü-
hendislik zor bir meslek, biz kadınlar için bu zorluk 
biraz daha fazla sanırım. Her mesleği kadınlarda ya-
pabilir inancında olsam da sanırım kendimizi kabul 
ettirebilmek için biraz daha çaba harcamamız gerek-
mekte.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Günümüz koşullarında gençlerin işi gerçekten çok 
zor. Rakiplerine karşı fark yaratabilmeleri için çok 
donanımlı olmaları gerekmekte. Teknolojik gelişme-
leri çok iyi takip etmeleri, ne istediklerini bilmeleri 
ve isteklerini yerine getirebilmek için kullanacakları 
kaynakları çok iyi değerlendirmeleri gerekmekte.  Hiç 
bir şey hazır olarak sunulmuyor. Hedeflerine ulaşa-
bilmeleri ve sağlam adımlar ile ilerleyebilmeleri için 
sıfırdan başlayıp, çok çalışmaları, bulundukları orta-
ma ve insanlara değer vererek ekibin parçası olmaya 
özen göstermeleri tavsiyemdir.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

27 senelik çalışma 
hayatında o kadar 
çok iyi kötü anı bi-
riktirdim tahmin 
edemezsiniz. Çalış-
maya başladığım ilk 
hafta oryantasyonda 
mühendis bir abimiz 
artık çoluk çocuğu da 
mı işe almaya başla-
dılar demişti.  Toprak Seramik Fabrikası’nda çalışır-
ken yaşanılan ekonomik problemler nedeniyle zor 
zamanlar geçirdik. Para kazanıp, fabrikayı toparlaya-
bilmemiz için üretim yapmamız gerekiyordu. Üretim 
yapabilmek için de malzemeye ihtiyacımız vardı. Bize 
malzeme getiren kamyoncuya nakliye ücretini ödeye-
medik ve şoför arkadaş odama gelerek beni tehdit etti. 
Belindeki silahı göstererek parasını alıncaya kadar 
odamdan çıkmayacağını belirtti. O gün korktuğum 
kadar meslek hayatımın hiçbir dönemi beni korkut-
madı ve yıldırmadı.

Aile ve iş hayatı birlikte 
nasıl yürüdü, sizin için ça-
lışma hayatının zorlukları 
oldu mu?

Anne ve babamın, evlen-
dikten sonra da eşimin ve 
çocuklarımın sayesinde 
aile ve iş hayatımı prob-
lemsiz bir şekilde yürü-
tebildiğime inanıyorum. 
Çalışma hayatında çok 
hırslı bir insan olduğum 

için ailemin desteği olmasaydı dengeyi kurmakta zor-
lanabilirdim. Özellikle çalışan kadının üstlenmesi ge-
reken çok fazla rol var ve bunların hepsini bir dengeye 
oturtarak yürütmek zorunda. 2 çocuğumun yetiştiril-
mesinde annemin katkıları büyüktür. Sanırım biz ka-
dınların çalışma hayatında çektikleri en büyük zorluk 
çocukları küçük iken onların yanlarında olamamala-
rıdır.

Son sözleriniz...

Ülkemiz zorlu bir süreçten 
geçiyor. Bu zorlu süreci atlata-
bilmemiz için eğitimin önemi 
çok büyük. Çok çalışmaya, yeni 
fikirlere ve bu fikirleri hayata 
geçirmeye ihtiyacımız var. Tek-
nolojiyi takip etmez, gelişme-
lerde yer almaz isek kaybımız 
büyük olacak. Umuyorum ge-
lecek nesiller bunların farkın-
da olarak çalışma hayatına ge-
lecek ve bizlere de ışık tutacak.

BİzDen Bİrİ
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MESLEĞE ADANMIŞ 35 YIL, 
BİR BAŞARI HİKAYESİ…
Makina Mühendisi İbrahim Güçlü, 
1976 yılında başladığı meslek haya-
tında pek çok başarılı projenin ger-
çekleştirilmesinde önemli görev-
lerde bulundu, başarılara imza attı. 
İbrahim Güçlü ile 35 yıllık mesleki 
deneyimini, yaşama ve mühendis-
lik mesleğine bakışını konuştuk… 

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder 
misiniz?

Eylül 1953 yılında Eskişehir’de doğdum. 
Evliyim birisi erkek diğeri kız 2 çocuğum 
var ve 2 torunum var. Ara sıra şiir yazıyo-

rum 2011 yılında emekli olduktan sonra Eski-
şehir Şairler Derneği etkinliklerine katılmaya 
çalıştım. Daha sonra üye oldum. 2019 yılında 
ilk şiir kitabımı yayınlamayı düşünüyorum. 

Meslek hayatınız boyunca hangi 
görevlerde bulundunuz?

Mart 1975 ile Ağustos 1976 tarihleri arasında Yedek SB 
olarak Mamak/Ankara ve Gelibolu/Çanakkale askerlik 
hizmetimi yaptım. 1976 yılı sonunda Eskişehir Lokomo-
tif ve Motor Sn Müessesi’nde Makina Mühendisi olarak 
göreve başladım. Yaklaşık 15 yıl Özel Projeler Başmü-
hendisi olarak Pres kalıpçılığı projeleri (sac, plastik. döv-
me kalıpları) demiryolları makas projeleri, vinç projeleri 
(atölye, döner, portal vinç)dişli kutuları ve dişli imalat 
projeleri, havalandırma projeleri vb. çeşitli konularda 
proje çalışmalarında bulundum. 

1995 yılında bir adet Suriye yolcu vagonunun yenileş-
tirme çalışmasında, 1999 yılında Kara Kuvvetleri’ne ait 
50 adet M48 tank motorunun TÜLOMSAŞ’ta yenile-

me çalışmasında koordinatör ola-
rak çalıştım. Yine 1999’da 1000 
adet K.K.K.’lığı Muharebe Tankı 
ihalesinde Roketsan Grubu’nda 
motor alt ana kontraktörü olan 
TÜLOMSAŞ’ın ekibinde çalış-
malarda bulundum. Fransa’da 
Lecterc tankıyla ilgili incelemele-
re katıldım. 2000 yılında Motor 
Fabrikası Montaj Şube Müdürü 

olarak ilk kez TÜLOMSAŞ’ta 100 adet Lokomotif mo-
toru bakım ve yenileşmesini gerçekleştirdik. 2005 yılın-
da Vagon Fabrikası Müdürü oldum. İmalat programının 
gerçekleştirmesini sağladık. 2006 yılında Kalite Kontrol 
Daire Başkanı oldum.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ISO 18001 OHSAS 
(işçi sağlığı ve güvenliği) ISO 15085 (TS EN 15085) de-
miryolu araçları kontrolü (kaynaklı imalat) ile TÜLOM-
SAŞ Kaynak Eğitim Merkezi’nin TÜRKAK’tan Akredite 
edilmesi ile ilgili belgelerin alınması çalışmalarını başarı 
ile yürüterek belgelerin alınmasında etkin çalıştım. 2010 
yılında tekrar Vagon Fabrikası’na müdür oldum. 2011 yılı 
başında genel müdürlük kararı ile Baş Uzman olarak ve 
Ağustos 2011’de 35 yıllık hizmetimi bitirerek emekli ol-
dum.
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Çalışma sürecinde 1986 yılında Almanya’da MTU firma-
sında MTU montaj ve bakımı konusunda eğitim çalışma-
sına, 2004 yılında Semt Pielstick Motoru yedek parça 
satışı ile ilgili görüşme, inceleme ve tetkik için Tayland’a, 
2005 Romanya ve 2008’de Çin’e lokomotif ve vagon teker 
ve aks alım kontrolleri için gittim. Ayrıca TÜLOMSAŞ’ta 
çok çeşitli teknik ve idari konularda seminer ve eğitim ça-
lışmalarına katıldım.

Eğitim hayatım ise; orta 3 ve lise 1. sınıfı Denizli’de oku-
dum. Bunun dışında ilk, orta ve liseyi Eskişehir’de oku-
dum.1969-1970 eğitim yılında Eskişehir Atatürk Lisesi 
Fen bölümünden mezun olup, 1970 yılı üniversite imti-
han sonuçlarına göre İTÜ Maçka İnşaat Fakültesi’ne gir-
dim.2,5 ay okudum. Eskişehir Mühendislik ve Mimar-
lık Akademisi’nin aynı yıl açılması ile İTÜ’den ayrılıp, 
Eskişehir’de bu kez Makina Mühendisliği bölümüne gir-
dim. 1974 yılında mezun oldum, okulun ilk yıl mezunla-
rındanım.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Mühendislik mesleğini seçmemde babamın (rahmetle 
anıyorum)çok etkisi olmuştur.(Amcamın oğlu da mimar 
mühendisi idi)

Meslek hayatınız size neler kattı, ne öğretti?

Meslek yaşantımın bana kattıklarına gelecek olursak; 
meslek yaşantımda öncelikli insanı ve ikili ilişkilerin, ekip 
çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, alt – üst, 

memur - amir ilişkilerinde önce insani değerlerin göz 
önünde tutulması, birbirine güvenin sağlanmasının çok 
önemli olduğunu, en ufak bir iş için bile iş planı yapılması-
nın gerektiğini öğrendim. Üniversitede bir hocamız “mü-
hendislik çok zor, mühendis her şeyi ezberden bilen değil 
neyin nerede olduğunu bilen kişidir. En ucuza en kaliteli 
imalatı yapan kişidir” diyordu. Buradan hareketle teknik 
bilgi ve yenilikleri süreli takip etmek ayrıca malzeme, iş-
çilik temini ve ücret gibi unsurları da göz önünde bulun-
durmak, insan gücü ve kabiliyetlerini tespit ederek, ekip 
çalışmalarında buna göre iş planlamalarının hazırlanması 
gerektiğini öğrendim.

Bütün bu çalışmalarda yabancı dil ve bilgisayar kullanımı-
nın ne kadar önemli olduğunu, yurtiçi ve yurtdışı teknik, 
teknolojik fuarlara katılımların kişilere ne kadar çok bilgi 

verdiğini ve ufku açtığını 
ayrıca kişilerin çeşitli şe-
kilde motive edilmeleri 
ile verimliliğin ne kadar 
yükseldiğini belirledim. 
Çalışma hayatımda daima 
devlete hizmeti ön plan-
da tuttum. Bütün bunlar 
bana sosyal ve iş haya-
tımda artı değerler kattı. 
Emekli olduktan sonra 
karşılaştığım tüm arka-
daşlarla selamlaşıp sarı-
lıyor olmak bana büyük mutluluk ve huzur vermektedir.

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Eğer başka meslek dallarına özel bir ilgileri yoksa genç-
lere bu mesleği yukarıda saydığım hususlarla çizilen pro-
jelerin imali ile nasıl mutlu olacaklarını görebilecekleri, 
ülke ekonomisine, sanayisine değer katmalarının sevinci-
ni tatmaları için tavsiye ederim.

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

Suriye yolcu raporunu yenileştirme işinde çok iyi bir 
planlama ve takip ile Pulman Firması Bursa ile tam bir 
işbirliği neticesi Vagon teslimini teslim tarihinden 15 gün 
önce bitirmemiz, Yıldız Teknik Üniversitesi için yapılan 
savurma döküm makinası proje ve imalatının yine teslim 
tarihinden bir hafta önce bitirilmesi, M48 tank motor ye-
nileştirme işinin de yine bir ay önce bitirilerek K.K.K Lo-
jistik Komutanlığı’ndan teşekkür alınması olarak 

belirtebilirim.

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

Çalışma hayatı ile aile hayatı daima 
karşılıklı özverilerle yürüyen bir ikili-
dir. Eşimin öğretmen olarak çalışması 
bilhassa çocuklarımız olduktan sonra 
daha da zorluklara göğüs germekle geçti. 

Ancak aile büyüklerimiz yardımları ile aile birlikteliği ve 
eşlerinin birbirine desteği ile tüm zorlukları aştık.

Mühendislik okuyan ve seçmek isteyen kardeşlerime yu-
karıda özet olarak bahsettiğim bilgileri dikkatle okuma-
larını ayrıca her ne kadar maddi açının da düşünülmesi 
gerekli ise de öncelikle maddi değil, sevdiği ve zevkle ya-
pacağına inandığı mesleği seçmesini öneririm.

Son sözleriniz…

Son söz olarak; kişilerin kendilerini sürekli olarak geliştir-
mesi, özel olarak ve de meslek oda çalışma ve etkinlikleri-
nin, yayınlarının takibi her an güncel bilgiler ile donanıl-
masını ve sanayi ile ülke ekonomisine katkı sağlamalarını 
salık verir, öneririm. Saygılar sunarım… 
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Bizim Köşe

»  Üyemiz İbrahim DİNÇEL’in annesi 01.11.2018 tarihinde,
»  Üyemiz M.Zeki ADER’in annesi 05.12.2018 tarihinde,
»  Üyemiz Gökcenk Cüneyt YILMAZ’ın annesi 24.12.2018 tarihinde,

 vefat etmişlerdir.

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

VEFAT

HASTALIK » Üyemiz Namık AYKANAT’a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

» Şubemiz Personeli Ömer ALTUNCU’nun kızı İrem ALTUNCU, Gökay ŞAP ile 17.11.2018 
tarihinde

  Evlendi. Çiftimize Mutluluklar Dileriz…

EVLİLİK
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