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SUnUm

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

MMO Eskişehir Şube genel kurul ve seçimleri-
mizi tamamlayıp Şube Yönetim Kurulumuzu 

oluşturduk. Hızlı bir şekilde meslek dalı komisyon-
larımızı oluşturmak ve çalışmalarımıza başlamak is-
tediğimiz dönemde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü sebebiyle 
çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. 

Pandemi sürecinde üyelerimiz ve çalışanlarımız için 
gerekli önlemleri almaya çalıştık, Oda merkezimizle 
birlikte hareket ederek üyelerimizin gerekli işlemleri 
odaya gelmeden yapabilmeleri için web sayfamız ve 
telefon uygulaması üzerinden yapabilmelerini sağla-
dık. Üyelerimizin üyelik belgeleri, SMM belgesi alma 
- SMM belgesi yenileme işlemleri ve Şantiye Şefliği 
belgelerini internet ortamında alabilmeleri sağladık. 
Ayrıca Odamıza yeni üye olmak isteyen meslektaşla-
rımız ile öğrenci üye olmak isteyen öğrenci arkadaşla-
rımız da üyelik işlemlerini internet ortamında yapa-
bilmektedirler.

Pandemi süreciyle birlikte yaşanan sokağa çıkma 
yasaklarında üyelerimizin zamanlarını daha verimli 
geçirebilmeleri için webiner eğitimler açtık. Açılan 
eğitimleri, Makina Portal web sitemizde yayınla-
narak bütün şubelerin üyelerine duyurmuş olduk. 
Katılımların yüksek oranda gerçekleştiği eğitimlere 
katılanlardan webiner’lerin devam etmesi talepleri-
ni aldık. Önümüzdeki süreçte de gerçekleştirdiğimiz 
eğitimleri geliştirerek üyelerimizin bilgi birikimlerini 
arttırmak yeni ve gelişen teknolojiler hakkında üyele-
rimizle bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. 

Şube çalışanlarımız ve üyelerimizin sağlıklarını dü-
şünerek geçirdiğimiz bu dönemde belli bir süre şube 
çalışanlarına ücretli izne çıkararak şubemizin işleyi-
şini uzaktan gerçekleştirmeye çalıştık. 

Pandemi sürecinde yaşanan koruyucu malzeme ek-
sikliği sebebiyle İstanbul Şubemiz öncülüğünde baş-
layan “Sağlık Çalışanlarımıza Siper Oluyoruz” kam-
panyasına yönetim kurulumuz olarak destek olarak, 
Eskişehir Bilecik Tabip Odası’na siperlik temin ettik. 

Pandemi sürecinde “Servis Araçlarında Kurallar” ve 
“İşletmelerdeki İklimlendirme Sistemlerinin Nasıl 
Olması Gerekli” konularında basın açıklamaları ya-
parak kamuoyunu bilgilendirdik. 

Bizler Pandemi sürecinde üyelerimiz ve kamuoyu-
nun sağlığı için bilimsel açıklamalar yaparak insanları 
bilinçlendirmeye çalışırken; mevcut iktidar pandemi 
süreciyle ilgilenmek yerine bizlerin mevcut demok-
ratik yasalarını değiştirerek işlevsizleştirmeye çalış-
maktadır.

Biz Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 
olarak her zaman olduğu gibi üyelerimizin yanında 
olmaya, halkımızın yararına çalışmalar gerçekleştir-
meye devam edeceğiz. 
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eĞitimler

EĞİTİMLERİMİZ
TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 

Kursu

Enis Emrah 
Ertan  (Makina 

Mühendisi)
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ŞUBe’Den HaBerler

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi 22 Nisan 
2020 tarihinde  Eskişehir Tabip 

Odası’na siperlik desteğinde bulundu. 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üye-
si Neşet Aykanat, siperleri Eskişehir 
Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Akif 
Aladağ’a teslim etti.  

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SİPER OLDuK

ŞuBE DELEGE ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTI YAPTIK

MMO Eskişe-
hir Şube de-
legelerimizle 

28.04.2020 tarihinden 
internet üzerinden top-
lantı gerçekleştirdik. Şube 
ve odamızın pandemi 
döneminde almış olduğu 
önlemler ve bu süreçte 
üyelerimiz için yapılması 
gerekenler hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk. 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 34. 
MESLEK KOMİTESİ’NDEN ZİYARET

Eskişehir Ticaret Odası 34. Meslek Komitesinin 
(Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler)  Komi-
te Başkanı Mustafa Keskin,  Komite Başkan Yrd. 

Merve Edizkan, Komite Üyesi /Meclis Üyesi Yasin Uğur 
Arıkan, Komite Üyesi / Meclis Üyesi Emre Öğretir, Ko-
mite Üyesi Eşref Biçer, Komite Üyesi / Meclis Üyesi 
İsmail Mermer, Meslek Komiteleri Sorumlusu Burhan 
Toksan 05.03.2020 tarihinde Şube Yönetim Kurulumu-

zu ziyaret etti. Ziyarette Şube Yönetim Kurulumuza yeni 
dönemde başarılar dilerken, ülke ve kent gündemi ile 
ilgili sorunlar görüşüldü. Şube Yönetim Kurulu Başka-
nımız Atila Tomsuk ve Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Neşet Aykanat mesleğimiz ve odamız hakkında bilgi ver-
di. Tomsuk, ziyaretleri için Eskişehir Ticaret Odası 34. 
Meslek Komitesi üyelerine teşekkür etti. 

Eskişehir Ticaret Odası 34. Meslek Komitesi 
üyeleri şube yönetim kurulumuzu ziyaret etti.
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BAHÇEŞEHİR OKuLLARI’NDAN ZİYARET
Bahçeşehir Okulları Robotik Kodlama Kulübü öğrencileri şubemizi ziyaret etti.

Bahçeşehir Okulları Robotik Kodlama Kulübü 
öğrencileri ve öğretmenleri 06.03.2020 ta-
rihinde Şubemizi ziyaret etti. Ziyarette Şube 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Esra Turan ve Şube 
Müdürümüz İlker Özcan hazır bulundu. Şube Mü-
dürümüz İlker Özcan öğrencilere odamızın vermiş 

olduğu hizmetler konusunda bilgi verdi. Şube Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyemiz Esra Turan Makina Mü-
hendisliği ve Yönetim Kurulundaki Görevi hakkında 
bilgilendirme yaptı. 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte 
öğrenciler kendi yaptıkları projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulundular.  

TMMOB İKK KADIN 
KOMİSYONu’NDAN ZİYARET

TMMOB İKK 
Kadın Komisyonu 
şube yönetim 
kurulumuzu 
ziyaret etti.

TMMOB İKK Kadın Komisyonu Şube Yönetim 
Kurulumuzu 10.03.2020 tarihinde ziyaret etti. 
Ziyarette Oda çalışmaları ve bünyemizde bulu-

nan Kadın Komisyonumuzun faaliyetleri konusunda 

görüş alışverişinde bulunuldu. TMMOB İKK Kadın 
Komisyonu, asil ve yedek yönetim kurulu üyelerinde 
eşitliği benimseyen ve yönetimine yansıtan Şube Yö-
netim Kurulumuza başarılar dilediler.
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MAKINA 7

DOĞALGAZIN SIvILAŞTIRILMASI, 
LNG (LİquİD NATuRAL GAS)

Özet- Doğal gazın farklı ülkelere taşınmasında sıvılaştırma işlemi önemli bir yer tutmaktadır.  Doğal 
gazı boru hatları ile taşıma imkânı olmaması durumunda, doğal gaz sıvılaşmakta, hacminin küçül-

mesiyle depolanma ve taşınma işlemi kolaylaşmaktadır. Günümüzde doğal gaz uzak mesafelere coğ-
rafik ve ekonomik nedenlerden dolayı LNG(Liquid Natural Gas) formunda taşınmaktadır. Türkiye 
arz kaynaklarını arttırmak için ilk LNG ithalatını 1994 yılında Cezayir'den yapmıştır. İlk yükleme 

3 Ağustos 1994 yılında Marmara Ereğli terminaline gerçekleşmiştir. Türkiye’nin doğal gazda belirli 
ülkelere bağımlılığının azalması için LNG taşımacılığına önem verilmesi gerekmektedir. Bu ma-
kalede; doğal gazın sıvılaştırılması, taşınması, depolanması ve kullanılması incelenmekle birlikte 

doğal gazın sıvılaştırma işlemine ağırlık verilmiştir.

I.GİRİŞ

Enerji, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanılmaktadır. Enerjinin sağlandığı kay-
naklardan biri olan doğal gaz üretimi petrol ile 

aynı yataklardan yaklaşık %40, petrolün bulunmadığı 
yataklardan yaklaşık %60 oranındadır. Dünyada is-
patlanmış doğal gaz rezerv miktarı 2018 yılı itibarıyla 
yaklaşık 155,4 trilyon metreküp değerindedir. Tablo 
1'de rezerv miktarları belirtilmiştir.

Tablo 1 LNG'nin dünyadaki rezerv miktarları

Tablo 2. LNG’nin kimyasal özellikleri 

Doğal gaz atmosfer basıncında -161°C’nin altında so-
ğutulduğu zaman sıvılaşmaktadır ve hacmi 600-650 
kat küçülmektedir. Bu sayede gemiler ile rahatlıkla ta-
şınmaktadır. Boru hatlarıyla doğal gazı deniz aşırı ül-
kelere taşımak coğrafik koşullar nedeniyle her zaman 
mümkün olamamaktadır. Doğal gazın sıvılaştırılarak 
taşınabilmesi için ihraç eden ülkelerin sıvılaştırma ve 
ihraç terminallerine, ithal eden ülkelerin de depolama, 
yeniden gazlaştırma ve LNG ithal terminallerine ihti-
yaçları vardır. Sıvılaştırılmış doğal gazın kimyasal ve 

tipik özellikleri şunlardır:
 Renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, esas 
olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) 
oluşur.
Doğal gazın sıvılaştırılması bize çok çeşitli avantaj-
lar sunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 LNG, sıvılaştırma işlemi sırasında bazı diğer mad-
delerden arıtıldığı için temiz bir yakıttır.

 Mesafe ve coğrafi sınırlar boru hattı ile doğal 
gaz taşınmasında önem arz ederken LNG taşıma-
cılığında önem arz etmemektedir. Günümüzde 
Cezayir'den Japonya'ya ve A.B.D'ye, LNG nakledil-
mekle birlikte aynı nakletme işlemini boru hatları 
ile yapmak mümkün olmamaktadır.

 Boru ile doğal gaz taşımacılığında farklı ülkeler-
den doğal gaz geçirilmesi gerekirken LNG taşıma-

cılığında buna gerek duyu  lmamaktadır. 
     Doğal gazın sıvılaştırılması işlemin-
de yatırım maliyetleri fazladır. Bu durum 
doğal gazın fiyatının artmasına neden 
olabilmektedir. Gelişmiş ülkeler, doğal 
gaz kaynaklarını çeşitlendirmekte ve ar-
tan müşteri sayısına göre doğal gaz tüke-
timindeki sürekliliği LNG kullanımı ile 
garanti altına almaktadır.

II. SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG)

 Doğal gaz, LNG üretim tesisine taşın-
ması ve soğutulması işlemleri sonrasında 
saf halde sıvılaştırılarak, içerisinde barın-
dırdığı su, hidrojen sülfit, karbondioksit, 
cıva ve diğer bileşimlerden arındırılır. 
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LNG %87-90 civarında metan gazından oluşmakta-
dır. Metan gazının yanında LNG, az miktarda da olsa 
ethan, propan, bütan, azot ve bazı alkanlar içermek-
tedir. Metan gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinden 
ötürü LNG’nin en büyük risklerinden biri suyla temas 
etmesi halinde patlaması ihtimalidir.
LNG'nin üretim, taşıma ve dağıtım safhaları şekilde 
özetlenmektedir. 
Buna göre; 

 Doğal gaz, LNG üretim terminaline ulaştırılır. 
 Karbondioksit, su, sülfür, nem ve cıva gibi madde-

lerden arındırılır. 
 Kademeli olarak soğutulur ve sıvılaştırılır. 
 LNG depolama tanklarına doldurulur. 
 Özel taşıyıcı gemilere yüklenerek sevk edilir. 
 Dolum terminallerindeki özel depolara nakledilir. 
 Sıvı fazdan gaz faza geçirilerek basınçlandırılıp 

boru hatlarına sevk edilir veya özel tankerlerle depo-
lama terminallerinden alınır. 

 Kullanıcı sahalarındaki özel tanklara iletilir. 
 Buharlaştırıcılar aracılığı ile sıvı fazdan gaz faza ge-

çirilir. 
 Kullanım alanlarına göre tüketilir.

Sıvılaştırılmış doğal gazın üretim ve taşıma sürecin-
deki maliyetlerin aşağıya çekilmesine yardımcı olan 
teknolojik gelişmelerin artması ve özellikle tanker ve 
sıvılaştırma ünitelerinin fiyatlarının düşmesi, boru 
hatlarının yanında LNG ticaretini de cazip kılmakta-
dır.  Doğal gazın sıvılaştırma uygulamaları için kriyo-
jenik sıklıkla telaffuz edilen bir tabirdir. Bu tabir -100 
°C’nin altındaki sıvılar için kullanılmaktadır. Kriyo-
jenik sıvılarla çalışmak çok dikkatli olmayı gerek-
tirmektedir. Oldukça düşük sıcaklıktaki LNG, insan 
derisi ile temas ettiği andan itibaren yanmaya benzer 
bir etki meydana getirmektedir. Bu sıvılarla yapılan 
çalışmalarda, vücudun herhangi bir kısmının kryioje-
nik sıvıları içeren yalıtımsız cisimlerle temas etmesine 
asla müsaade edilmemelidir. 

Bir zemine dökülen LNG öncelikle çabuk kaynama 
periyoduna girer. Bu kısımdan sonra buharlaşma hızı, 
çevre havasından kazanılan ısı miktarı ve dökülen 
zeminin ısıl özelliği ile saptanan sabit bir değere in-
dirgenir. Buharlaşma hızının düşürülmesi için, LNG 
dökülme ihtimali olan yüzeylerde ısıl izolasyonu olan 
yüzeyler bulundurulmalıdır. 

Tablo 3. Zemin çeşidine göre LNG buharlaşma hızları  

 2.1. Doğal Gazı Sıvılaştırma Yöntemleri

Sıvılaştırma işlemi öncesinde günümüzde kullandığı-
mız doğal gaz da bulunan CO2, H2S, ağır hidrokarbon-
lar ve benzeri maddeler doğal gazdan arındırılması 
gerekmektedir. Doğal gazın atmosfer basıncında veya 
orta basınç seviyelerinde çiğ nokta sıcaklıkları oldukça 
düşüktür. Bu gazın sıcaklığının düşürülebilmesi için iç 
enerjinin kullanılması ya da ısı transferi ile enerjinin 
çevreye transferi gerekecektir. Bu amaçla gaz sürekli 
sıkıştırılarak mümkünse yoğuşturulması sağlanabilir. 
Doğal gaz bu şekilde sıvılaştırmak istenirse ortam sı-
caklığında basıncın 1200 barın üzerine çıkarılması 
gerekir ki bu yol pratik açıdan uygun değildir.

Doğal gazın atmosfer basıncında çiğ noktası -159°C 
olup sıvılaştırma işlemi için doğal gazın sıcaklığının 
bu sıcaklığa kadar düşürülmesi gerekir. Bu sebeple 
kullanılacak olan eşanjör, makinaların verimleri ve 
ekonomiklik göz önüne alındığında 70-100°C üzerin-
deki sıcaklık farklarında tek kademeli soğutma yap-
mak uygun görülmemektedir. Dolayısıyla kademeli 
soğutma yapmak daha uygundur.

Doğal gazı sıvılaştırma yöntemleri aşağıdaki gibi sınıf-
landırılabilir; 

 Kaskad soğutma sistemleri, 
 Klasik kaskad soğutma sistemleri. 
 Karışmış akışkanlı kaskad soğutma sistemleri.
Tek akışkanlı kaskad soğutma sistemleri.

LNG sisteminin seçilme kriterleri;

LNG sisteminin depolama ünitesine ya da taşıma 
hattına olan uzaklığı. 

LNG için olan talebin sürekliliği. 
LNG için olan taleplerin güvenilirlik durumları. 
 LNG bileşimi ve düşünülen fiyat.
 LNG için düşünülen kapasite ve debi.
 LNG ve gazlaştırma tesislerinin konumu, yer veya 

bölgenin imkânları.
Bu ana kriterler temel alınarak uygun bir LNG sistemi 
seçilmektedir. 

 2.2. Kaskad Soğutma Yöntemi 
  2.2.1. Klasik Kaskad Soğutma Yöntemi 

Klasik kaskad sistemlerinde birden fazla soğutucu 
akışkan kullanılır. Isı eşanjörlerinin verimi, yatırım 
masrafları ve kompresör kapasitesine bağlı olarak 
akışkan cinsi, sayısı ve kademe sayısı belirlenir. Her 
bir akışkan ayrı bir kapalı devre şeklinde birkaç ka-
demeli ya da tek kademeli olarak uygun basınç ve 
sıcaklık aralığında çalışır. Akışkan grubu olarak üçlü 
kademede sırasıyla propan-etilen-etan, amonyak-
etilen-metan veya Freon 22-Freon 13-metan soğu-
tucu grubu seçilir. Doğal gaz sıvılaştırılırken eşan-

jörler, kompresörler, kısılma vanaları ve su soğutma 
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teknik
sistemleri ile gaz fazından sıvı faza geçirilmektedir. 
Bu işlemler zincirinde üç adet çevrim devreye alınır. 
İlk çevrim propan çevirimidir. Bu çevrimde doğal gaz 
-40oC'ye kadar soğutulur. Daha sonra etilen ve metan 
çevrimleri ile sırasıyla -100oC 'ye ve -160oC civarları-
na soğutulur. İşlemler tamamlandıktan sonra 1 bara 
kadar kısılarak dengeleme ve depolama tankına gön-
derilir. Klasik kaskad soğutma sistemi ilk kurulan do-
ğal gaz sıvılaştırma sistemlerinden biridir. Diğerlerine 
nazaran daha pahalı olan bu sistem birçok ülkede hala 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

  2.2.2. Karışık Akışkanlı Kaskad 
  Soğutma Yöntemi

Bu sistem klasik kaskad sistemlerinde kullanılan ka-
palı devrelerin ve kompresör sayısının fazla olması 
gibi maliyet arttırıcı nedenlerin iyileştirilmesiyle ikili 
veya daha fazla akışkanın karışımından oluşan kom-
bine devreli soğutma sistemleridir. Karışık akışkanlı 
kaskad sistemlerinde bir kompresörde karışım halin-
de sıkıştırılan akışkanların her biri, kendi çiğ noktası-
na kadar ısı çekerek soğutma yaparlar. Örnek olarak 
propan-etan-metan gaz karışımı verilebilir. Bu tür sis-
temler farklı akışkan kullanma özelliğine sahip olduk-
ları için maliyetleri düşüktür. Sistemde farklı akışkan-
ların kullanılmasıyla soğutma şartlarına kolay uyum 
sağlamaktadır.  Kullanım alanları yaygındır ve birim 
güç maliyetleri azdır.
  
  2.2.3. Tek Akışkanlı Kaskad 
  Soğutma Yöntemi
 
Açık çevrim olarak da isimlendirilen bu sistemlerde 
soğutucu gaz olarak doğal gaz kullanılabilir. Soğut-
ma amacıyla doğal gaz kullanılıyor ise tek kompresör 
yeterli olacaktır. Ancak farklı akışkanların tercih edil-
diği durumlarda ikinci bir kompresör kullanılır. Bu 
sistemin en önemli avantajları; tek kompresör ve tek 
akışkan kullanılması sebebiyle fazla enerji sarf etmez-
ler, basittirler, sistemin devreye girip çıkması oldukça 
kolaydır.

III. SONUÇLAR

Doğal gazın ısınma sanayi ve enerji üretiminde kul-
lanımının giderek artması nedeniyle doğal gaz talebi 
doğal gazın kaynaklarında çeşitlendirme çabaları ar-
tış göstermektedir. LNG ithalatı günümüzde Cezayir, 
Nijerya, Katar başlıca olmak üzere Ekvator Ginesi, 
Norveç, Trinidad Tobago ile ABD’den gerçekleştiril-
mektedir. Arz miktarını artırmak için aşağıda belirti-
len LNG terminalleri işletilmektedir.

Marmara Ereğli LNG Terminali 37 milyon Sm3/gün 
gazlaştırma kapasitesi ve her biri 85.000 m3 kapasiteli 
3 adet depolama tankına sahiptir. Egegaz Aliağa LNG 
Terminali 39 milyon Sm3/gün gazlaştırma kapasitesi 

ve her biri 140.000 m3 kapasiteli 2 adet depolama tan-
kına sahiptir. ETKİ Liman FSRU(Floating Storage 
Regasification Unit) Tesisi ETKİ Liman A.Ş. tarafın-
dan işletilecek olan ETKİ Liman FSRU Tesisini Ana 
İletim Şebekesine irtibatlanmak üzere BOTAŞ ile 
ETKİ arasında 02/06/2016 tarihinde bağlantı sözleş-
mesi imzalanarak Aralık 2016’nın 6. ayında işletmeye 
alınmıştır. Bu terminal 28 milyon Sm3/gün gazlaştır-
ma kapasitesi ve 166.000 m3 kapasiteli depolama tan-
kına sahiptir.

Dörtyol FSRU Terminali 20 Milyon Sm3/gün gazlaş-
tırma kapasitesi ve 263000m3

 kapasiteli depolama 
tankına sahiptir. Saros FSRU Çanakkale ili Gelibolu 
bölgesinde kurulması planlanan yüzer LNG termi-
nallerinin 2019 yılı itibariyle iskele yapım çalışma-
ları başlamıştır. Bu tesis kapasitesinin ise 20 Milyon 
Sm3/gün olması planlanmaktadır. Ayrıca, kesintisiz 
gaz sağlanabilmesi ve yılın belirli bölümlerindeki pik 
talep artışlarını karşılayabilmek için yer altı depolama 
tesisi inşa edilmiştir. Tuz Gölü depolama tesisi kapa-
sitesinin 2019 yılında 1,2 milyar metreküpe çıkması 
beklenmektedir.
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YENİ NESİL uÇAK MOTORLARI vE uÇAKLAR
Giriş

1765 yılında James Watt  tarafından buhar gücüyle 
çalışan pistonlu motorlar, otomobillerin ve uçak-
ların vazgeçilmez parçalarıdır. 2. Dünya Savaşı 

ile beraber gelen ve öncülüğünü Dr. Hans von Ohain 
ve Sir Frank Whittle’ın  yapmış olduğu jet motorla-
rı çalışmaları ise havacılık dünyasına farklı bir soluk 
getirmiştir. Uçakların geçirmekte olduğu evrimlerle 
beraber uçak motorları da bu düzeyde evrilmektedir.

Jet motorları zamanla değişime ve gelişime uğramış, 
farklı çalışma prensipleri ve kullanım alanlarıyla gü-
nümüzde kullanılmaktadır. Turbofan motorlar yolcu 
uçaklarında (Şekil 1), turbojet motorlar (Şekil 2) sa-
vaş uçaklarında, turboprop motorlar (Şekil 3) yük ve 
kargo uçaklarında ve turboşaft motorlar (Şekil 4) ise 
helikopterlerde kullanımıyla bilinmektedir.  Dışarı-
dan alınan havanın sıkıştırılması ve yakıt ile yakılarak 
türbini döndürmesi amaçlanan bu motorlarda, ihtiyaç 
duyulan alanlarda güç ve itki üretimi genel maksat-
tır. İhtiyaçları doğrultusunda;  savaş uçaklarındaki 
yüksek itki eldesi amacıyla turbojet motor kullanımı 
ve helikopterlerdeki yüksek güç eldesi amacıyla tur-
boşaft motor kullanımı bu durumu açıklamaktadır.
Motorlardaki bu gelişime paralel olarak uçaklarda da 
özellikle çevre ve ekonomik  faktörlere bağlı olarak 
teknolojik gelişmeler hızla devam etmekte ve “yeni 
nesil uçaklar” şeklinde bir kavram karşımıza çıkmak-
tadır.  Özellikle son dönem pandemisi ile azalan hava 
trafiğinin de etkisi ile ozon tabakasının hemen kendi-
ni onarması konunun önemini arttırmıştır.  Dolayı-
sıyla bu çalışmada yeni nesil uçaklar ve motorlar ele 
alınmıştır.  

  

Yeni Nesil Uçak Motorları

LEAP ve Pratt & Whitney GTF Motorları

CFM ve Pratt & Whitney (P&W) firmaları, yeni ne-
sil motorlarında günümüzde üretilen motorlara göre 
yakıt tasarrufu daha yüksek ve gürültüsü daha düşük 
motorlar üreteceğini açıklamıştır. LEAP (Şekil 5) ve 
Pratt & Whitney GTF (Şekil 6)  motorlarında üretici 
firmaların üzerinde durduğu bir başka konu ise bakım 
maliyetlerinin düşürülmesi yönündedir.  

   

Şekil 1 : Turbofan Motor    

Şekil 2 : Turbojet Motor

Şekil 3 : Turboprop Motor    

 Şekil 4 :Turboşaft Motor

Şekil 5 : LEAP Motoru
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LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion)  Motoru

CFM International, General Electric ve Safran (Snec-
ma) tarafından geliştirilen bu motorlarda % 15 yakıt 
iyileştirme, %99.98 taşıma güvenilirliği,daha az ağırlık, 
daha dayanıklı bir yapı hedeflenmektedir. Bu sayede 
havada daha fazla zaman geçirmesi ve daha az bakım 
gerektirmesi sonuçları elde edilmektedir. Yakıt nozul-
ları 3D printer ile basılması sonucu önceki modellere 
göre %25 daha hafif ve 5 kat daha sağlam olması sağ-
lanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra LEAP motorun-
da 2. Nesil Twin-Annular, Pre-Mixing Swiler yanma 
aparatı (TAPS II) bulunmaktadır. TAPS II , azot oksit 
emisyonunu %50 oranına kadar azaltmaktadır.Airbus 
A320 neo ve Boeing 737 MAX gibi uçaklarda kullanıl-
maktadır.

Pratt & Whitney GTF Motoru

Pratt & Whitney GTF motorları daha verimli ve sür-
dürülebilir hava yolculuğunu daha az yakıtla ve çok 
daha düşük gürültü sağlamayı hedeflemektedir. GTF 
motorun fan tahrikli dişli sistemi, bu yeni nesil mo-
torun sadece bir bileşenidir.  Bunun yanında aerodi-
namik, hafif malzemeler ve düşük basınçlı türbin gibi 
birçok konuda büyük gelişmeler içermektedir. Üreti-
len motorlar hizmete girmeye başladığından beri tüm 
performans özelliklerini yerine getirdiği açıklanmıştır. 
Örneğin, GTF destekli A320neo, yakıt tüketiminde% 
16 azalma, gürültü ayakizinde% 75 azalma ve azot 
oksit emisyonlarında% 50 azalma, %3 yakıt tasarru-
fu sağlamaktadır. GTF motoru, Airbus A220, Airbus 
A320neo ailesi ve E190-E2 gibi ticari platformlarda 
kullanılmaktadır. 

Adaptive Cycle Engine

GE Aviation’ın devrim niteliğindeki Uyarlamalı Çev-
rim Motoru (Adaptive Cycle Engine) (Şekil 7) savaş 
uçakları itme kuvvetini artırmak için tasarlanmıştır. 
İtkiyi % 20 artırmak, menzili %30 genişletmek, yakıt 
tüketimini% 25 oranında azaltmak ve daha fazla ısı 
yayma kapasitesi sağlamak amaçlarıyla üretimi plan-
lanmaktadır.

Elektrikli Uçaklar

Elektrikli uçaklara enerji sağlamak için elektrik farklı 
yöntemlerle kullanılmaktadır. Piller, güneş panelleri  
ve kablosuz güç aktarımları bunlardan sadece bazıla-
rıdır.  Dünya çevresinde tam tur atabilen ilk elektrikli 
uçak olan Solar Impulse 2 (Şekil 8 ), 16 ay süren yolcu-
luğu boyunca hiç yakıt harcamamış ve dolayısıyla sıfır 
emisyon ile yolculuğunu tamamlamıştır.  Kanat geniş-
liği 72m, ağırlığı 2.3 ton,  pervane ve akü sayısı 4 olan 
bu uçakta,ağırlığı azaltmak için karbon fiber ve alveo-
lat köpük, güç üretimi amacıyla günde 340kWh güneş 
enerjisi toplayan ve 269.5 m2 yer kaplayan toplamda 
17.000'den fazla güneş paneli kullanılmıştır.

Elektrikli Uçak Endüstrisindeki Bazı Gelişmeler

Airbus, Rolls-Royce ve Siemens işbirliği ile Airbus 
E-Fan X'i (Şekil 9) geliştirilmektedir.  2 kişilik olan 
elektrikli uçağın, lityum-iyon pil teknolojisiyle ener-
ji sağlanan 2 adet elektrikli motoru bulunmaktadır. 
Başlangıçta bir saat civarında olan uçuş süresinin önü-
müzdeki aylarda daha artırılmış versiyonuyla uçması 
planlanmaktadır.

Şekil 7: GE Aviation Adaptive Cycle Engine

Şekil 8 :Solar Impulse 2 uçağı

Şekil 9: Airbus E-Fan X    

Şekil 6: Pratt & Whitney GTF Motoru
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Boeing ve JetBlue işbirliği ile Zunum Aero adlı şirket 
tarafından aynı isimde (Şekil 10) , 10- 50 kişilik hibrid 
elektrikli uçak üzerinde çalışmaktadır.  Ekim 2017'de, 
2020'de uçmayı hedefleyen 12 koltuklu bir uçak için 
geliştirmeye başlanmıştır.  Kısa yolculuklar için sade-
ce bataryalarla ve 1 MW ila 4-5 MW arasında değişen 
hibrit jenaratörle çalışması planlanmıştır.  İlk prototip 
ise 2018’de ortaya çıkarılmıştır. 

Eviation Aircraft tarafından geliştirilmekte olan Evia-
tion Alice (Şekil 11) elektrikli uçakta kanat uçlarında 
iki, uçağın gövdesinin arkasında ise üç pervane bulun-
makta ve lityum-iyon pil teknolojisi kullanılmaktadır.  
2022 yılında dünyanın ilk elektrikli ticari uçağı olması 
hedeflenmektedir. 

Wright Electric tarafından akülerle çalışan ve 500 
km altındaki mesafeler için ticari bir uçak tasarlamayı 
amaçlanmaktadır.  EasyJet, Wright Electric ile önü-
müzdeki yıllarda uçması amaçlanan 9 koltuklu elekt-
rikli uçak üzerinde çalışmaktadır.  Şimdiye kadar 600 
lbs pil içeren iki koltuklu bir uçak (Şekil 12) hayata 
geçirilmiştir.

Hibrid Sistemli Uçaklar

 HY4

HY4’ün güç elemanları bir hidrojen depolama üni-
tesi (Şekil 13-a), düşük sıcaklıkta hidrojen yakıt hüc-
relerivle yüksek performanslı bir bataryadan (Şekil 
13-b) oluşmaktadır. Yakıt hücresi, hidrojen yakıtının 
enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek-
te ve işlem sonunda tek atık ürün temiz su olmakta-
dır. Elektrikli motor, uçağı itmek için üretilen gücü 
kullanmaktadır. Yakıt hücresi için gereken hidrojen, 
yenilenebilir bir enerji kaynağından güç kullanılarak 
elektroliz yoluyla üretilirse, HY4 hiç emisyon oluştur-
madan uçabilmesi öngörülmektedir.

VAPOR

NASA tarafından gerçekleştirilen e-uçak yarışması 
2015 yılı galibi olan bu uçak(Şekil 14), Tom NEU-
MAN tarafından tasarlanmıştır. Temelde sistem 5 
ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla hidrojen 
tankları, yakıt hücreleri, hava giriş haznesi, elektrik 
motorları ve hava kompresörleridir. Çalışma sistemi 
HY4’ün çalışma sistemine benzemektedir.

 Şekil 12: EasyJet - Wright Electric ticari uçağı

Şekil 13-a: Hidrojen Depolama Ünitesi                           

Şekil 13-b :Hidrojen Yakıt Hücreleri ve Batarya Ünitesi

Şekil 10: Zunum Aero

Şekil 11: Eviation Alice 
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Şekil 14: VAPOR  isimli uçak
(1) Hidrojen Tankları : Yakıt olarak kullanılacak olan 
hidrojenin bulunduğu tanklardır. Bazı elektrikli oto-
mobillerde kullanılan tankın aynısıdır. Hem hafif hem 
küçük olması gibi avantajları bulunmaktadır.

(2) Yakıt Hücreleri : İtki için, hidrojeni elektrik ener-
jisine dönüştüren yakıt hücreleri kullanmaktadır. Bu 
sayede aküden daha fazla enerji üretilmektedir. 

(3) Hava Giriş Haznesi : Hava girişi sayesinde uçağın 
bileşenlerine soğuk hava sağlanmaktadır.

(4) Hava Kompresörü : Dışarıdan alınan havanın 
sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede yüksek ba-
sınçlı oksijen ile hidrojenin tepkimeye girmesi kolay-
laşmaktadır.

(5) Elektrik Motoru: Elektrik motorları, uçağı itmek 
için üretilen gücü kullanmaktadır. Yapılan araştırma-
larda motorların kanatlar yerine uçağın kuyruğuna 
yerleştirmek uçağın verimliliğini %85-92 oranında 
artırdığı gözlemlenmiştir.

Sonuç

Global dünyada uçakların önemi ile birlikte özellik-
le çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesinin de çok 
önemli olduğu anlaşılmıştır.  Boeing veya Airbus gibi 
havacılık devlerinin yanında küçük havacılık firmala-
rının da hem motor hem de gövde platformunda saha-
ya indiklerini ve pazara iddialı girdiklerini görüyoruz.  
Özellikle çevreye duyarlı ürün geliştirme konusunda-
ki bu hassasiyetin gelecekte yüzümüzü güldüreceğine 
inancımız sonsuzdur.

KAYNAKÇA

[1] Kuşhan , M. C. , Gürgen. , S. ,2016, A’dan Z’ye Dünya 
Uçakları, Helikopterleri Ve İnsansız Hava Araçları, Nisan 
Kitabevi, ISBN 978-975-6428-99-3, Eskişehir 

[2] Kuşhan , M.C. ,2018 , Aircraft Technology , Intecho-
pen, ISBN 978-1-78-923-644-6 , Eskişehir

[3] Kuşhan M.C., Gürgen, S., Keskin , G., Durmuş, S., 
Turkay , M.,  2019, Research On Applications Of Mini-
Turbojet And Turbojet Engined Military UAVs,  The 21st 
Edition of the International Conference AFASES 2019, 
Scientific Research and Education in the Air Force, 
Braşov, Romania

[4] Arslanoğlu , B., 2019, Yaygın Hava Araçlarında Kulla-
nılan Gaz Türbinli Motorlara Genel Bir Bakış, researchga-
te.net/ , DOI: 10.13140/RG.2.2.21156.22403 , Eskişehir

[5] Mcglaun, S. , 2015, Solar Impulse 2 Has Flown Above 
The Pacific For 80 Hours Non-Stop, slashgear.com

[6] Neuman , T., 2016, How I Designed A Practical Elect-
ric Plane For NASA, spectrum.ieee.org

[7] GE Aviation, Adaptive Cycle Engine,  geaviation.
com/bga/engines/h-series, Aralık 2019

[8] Lynch, K., 2019, Aviation’s Electric Future Lands at 
the Paris Air Show, ainonline.com/

[9] Pratt & Whitney, Pratt & Whitney GTF Engine, pw.utc.
com/ 

[10] Airbus, E-Fan-X, airbus.com/ 

[11] TEI, Turboşaft Motor Geliştirme Projesi, tei.com.tr/ 

[12] Prokopovič, K., Jetex and Wright Electric Partner to 
Electrify Private Jet Travel,aviationvoice.com/ 

[13] aroundtheworld.solarimpulse.com/adventure 
Aralık 2019

[14]Çetinerler , E. ,‘‘ Uçak Jet Motorları’’, Aralık 2019

[15] zunum.aero, Aralık 2019

[16] eviation.co/aircraft , Aralık 2019

[17] hy4.org/hy4-technology , Aralık 2019

Berkan ARSLANOĞLU 
(ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölümü)

Melih Cemal KUŞHAN 
(ESOGÜ Havacılık Bilimi ve Teknolojileri 

A.B.D.)



Mmo Eskişehir eskisehirmmo eskisehirmmo MMO Eskişehir Şube Mmo Eskişehir

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi

MAKINA 14

Birlik’ten HaBerler

EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KÂR İÇİN 
FEDA EDİLEMEZ, İŞ CİNAYETLERİNE SON

Aradan yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde 
emekçiler, işyerlerinde can vermeye devam 
ediyor. Her yıl, Kozlu faciasında kaybettiğimiz 

yurttaşlarımızın en az 6 katı iş cinayetlerinde hayatını 
kaybediyor. 

İşyerlerinde insanlar ölüyor;  işverenler ve devlet 
ölümleri seyrediyor.  Önlem almayan işverenlere yap-
tırım uygulanmıyor, işyerleri yıllardır, işçi sağlığı, iş 
güvenliği yönünden denetlenmediği gibi, ölümlü iş ka-
zalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını incelemek 
üzere bile iş müfettişi görevlendirmiyor. Her gün en 
az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde hayatını kay-
betmesi artık haber niteliği bile taşımıyor. Hükümet 
yetkililerinin iş cinayetleri ile ilgisi baş sağlığı dileme-
nin ötesine geçmiyor. 

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 

istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler 
açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına 
rağmen 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile 
paylaşılmamıştır. 

SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan istatistik-
lere göre;

•2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,
•2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,
•2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,
•2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,
•2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,
•2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,

İş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılında bir 
önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş kaza-

Bundan tam 28 yıl önce 3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak Kozlu Kömür 
Ocağında meydana gelen grizu patlamasında 263 emekçi hayatını kaybetti. 
TMMOB, Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve 
iş güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihini,  “İş Cinayetlerine 

Karşı Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Kozlu’dan günümüze iş cinayet-
lerinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz. 
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Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Adına

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
NEŞET AYKANAT 

Birlik’ten HaBerler
ları sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2017 yılına 
kadar açıklanan rakamların seyrine baktığımızda he-
nüz açıklanmamış 2018 ve 2019 verileri korku uyan-
dırmaktadır. Bu verilerin SGK tarafından açıklana-
mamasının sebebi nedir? Ülkemizde emekçilerinin 
hayatlarının önleyici çalışmalardan daha ucuz olduğu 
kamuoyundan gizlenmek mi istenmektedir? Bir kez 
daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu göreve, emekçile-
rin hayatını ilgilendiren bu bilgileri kamuoyu ile pay-
laşmaya davet ediyoruz! 

2012 yılında, “iş sağlığı güvenliğinde devrim” söylem-
leri ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkar-
tıldı. 2012 yılından bu yana iş kazaları ve ölümlerde 
azalma bir yana, hem kaza sayısı hem de ölümler arttı. 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasında ” işyerlerin-
de iş sağlığı güvenliğinin sağlanması işveren yüküm-
lülüğündedir” denilmesine rağmen,  uygulamada iş 
sağlığı güvenliği hizmetleri hem piyasalaştırıldı hem 
de sorumluluk iş güvenliği uzmanlarının omzuna 
yüklendi. Her kazadan sonra mutlaka iş güvenliği uz-
manları gözaltına alındı, hatta tutuklandı. 

Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve meslektaşları-
mızın da iş yeri kaynaklı kazalara meslek ve hastalık-
larına yakalanmadığını, etkilenmediğini düşünmek, 
kamuoyuna böyle yansımasına sebep olmak akıl dı-
şıdır. İşverenin ihmali, devletin üzerine düşeni yap-
maması nedeniyle, uzmanlar ve meslektaşlarımız da 
tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşmaktadır. Sadece 
bu yıl basına yansıyan haberlerde meslektaşlarımı-
zın yüksekten düşme, elektrik çarpması, yük altında 
kalma, iş makinesi altına kalma, mekanik arızalar se-
bebiyle yaşamlarını kaybettiklerini, sakat kaldıklarını 
görmekteyiz. 

İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş ka-
zalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ 
olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkar-
maktadır. 

İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini 
tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar 
insana yakışır “norm ve standartta” bir sosyal güven-
lik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendika-
sız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt al-
tına alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller 
kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik yaşam-
ları iyileştirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adım-
lar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorum-
luktan kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin 
temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerleri-
ne birer günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını 
koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engel-
leyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel bir 
kültür olarak topluma kazandırılması gereklidir. Ya-
şanan kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş 
ve kişilerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme-
si zorunluluğu, devlet politikası olarak toplumun tüm 
kesimlerine çocuk yaştan itibaren eğitimle birlikte 
kazandırılmalıdır. 

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç yapılmamak-
tadır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır ülkemizde 
meslek hastalıkları nedeni ile ölüm hiç yoktur. Oysa 
bilimsel gerçeklikler göstermektedir ki; ülkemizde 
her yıl binlerce insan meslek hastalığından ölmekte, 
ama bu gerçeklik tespit edilmemekte, kamuoyuna 
açıklanmamaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenle-
melerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru 
kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu ne-
denle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den olu-
şan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafın-
dan yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin 
tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayet-
leri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. 
Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz 
çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onu-
runa yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız 
için sesimizi yükseltiyoruz.  İnsanlar işyerlerinde öl-
memeli, her gün işyerlerinden cenazeler çıkartılma-
malıdır.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim 
sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kaza-
larının durdurulması için yılmadan mücadele edece-
ğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Emekçilerin Hayatı Daha Fazla Kar İçin Feda Edile-
mez.

Her çalışanın akşam evine sağ salim dönme hakkı var-
dır.

İş Cinayetlerine Son!
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TMMOB
Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu

EMEĞİMİZİ vE HAKLARIMIZI 
KORuMAYA SÖZ vERİYORuZ

8 Mart bir emek hareketidir ve bu nedenle de 
evrenseldir. Tüm kadınların, insanca yaşam 
koşulları elde edilmesi için mücadele, kaza-

nımları içinse bir kutlama günüdür. Kadınlar, her 
türlü ayrıcalığa son verilmesini talep etmekte, ka-
rar mekanizmalarında oransal olarak erkeklerle 
eşitlik istemektedir. Kadına yönelik fiziksel, ekono-
mik ve psikolojik şiddetin sona ermesi, yaşamın her 
alanındaki kadın sorunlarının çözüm odaklı olarak 
irdelenmesi ve paylaşılması gerekmektedir. 

Kadınların ikinci plana atıldığı ya da görmezden 
gelindiği toplumların varlığını sağlıklı olarak sür-
dürmesi imkansızdır. Toplumun temeli aileye, ai-
lenin temeli ise kadınların varlığına bağlıdır. Ancak 
kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin hız-
la arttığı, her gün yeni bir şiddet ve kadın cinayeti 
haberi aldığımız ülkemizde, kutsal olan yaşam hak-
kının devlet tarafından korunması, 6284 sayılı Yasa 
ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygu-
lanması ile sağlanabilir. 

Kadın hakları adına mücadele eden TMMOB’lu 
kadınlar olarak; Özgecan Arslan, Emine Bulut, 
Ayşe Tuba Arslan ve daha isimlerini burada saya-
madığımız ve kaybettiğimiz tüm kadınları rahmetle 
anıyoruz. Kadın mücadelesini birlikte sürdürdüğü-
müz, yüreğini ve emeğini ortaya koyan kadınlara da 
yanınızdayız diyor, yaşam hakkımızı ve kazanılmış 
haklarımızı korumak, taleplerimizi elde etmek için 
hep birlikte mücadele edeceğimize SÖZ VERİYO-
RUZ. 

TMMOB Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu 
olarak; bu duygu ve düşünceler içinde, başta evlat 
acısıyla yüreği yanan, vatanımız uğruna canlarını 
feda eden kahraman şehitlerimizin anneleri olmak 
üzere, tüm kadınlarımızın Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nü kutluyoruz.

8 Mart 1857 tarihi, insanca yaşam hakkı arayan 129 kadın işçinin yanarak 
hayatını kaybetmesi ile gündemleşen ve o tarihten itibaren, kadınların 

emek, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirdikleri bir mihenk taşıdır. 
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BiZDen Biri

ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM...
Emekli Makina Mühendisi Hikmet Er, uzun yıllar severek yaptığı 

mesleği için hala yapmak istediği şeyler olduğunu belirterek; “Üretim 
çok çok önemli, daha çok çalışmak ve katkı yapmak isterdim” dedi.   

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz?

Sivrihisar Böğürtlen Köyü 1951 doğumluyum, 
ilkokul, ortaokul ve Endüstri Teknik Meslek 
Lisesi’ni Sivrihisar’da okudum. Elazığ Devlet Mi-

marlık ve Mühendislik Akademisi’ni kazandım, okula 
ait bir burs ile okudum. Makina Mühendisliği’nden 
1972’de mezun oldum.

Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

Ortaokuldan sonra Erkek Sanat Enstitüsü’nü Torna 
Tesviye Bölümü’nü seçerek aslında ilerdeki mesleği-
min ilk adımını atmıştım, ya teknik öğretmen olacak-
tım veya işçi olarak piyasada olacaktım ya da 
mühendis olacaktım. Ben mühendis olmak iste-
dim, son senemde çok iyi çalıştım ve hedef koya-
rak hazırlandım, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
sınava girdim, ilk sınavı vermiştim ikinci sınavda 
teknik resim çizecektim, imtihanda tüm bölüm-
lerin soruları varmış ancak ben bunu bilmiyor-
dum, tüm bölümleri yapmaya başladım, sınava 
35 dakika kala kendi bölümüm olan torna tes-
viye bölümünü gördüm, “bu bölüm mezunları 
cevaplayacak” diye yazıyordu, neye uğradığımı 
şaşırdım. 35 dakikada tüm çizimleri tamamla-
dım, ancak verilen birimleri, rakamları yerlerine 
yazacak vakit kalmadı, yani Yıldız Teknik’i bi-
rincilikle girebilecekken, Elazığ’ı kazanmak na-
sip oldu. Ancak böylesi daha iyi de oldu, çünkü 
okulun bir tane bursu vardı ve o dönem için iyi 
bir burstu onu kazandım, kesintisiz bir şekilde 

okul hayatım boyunca yararlandım. Mezun olduktan 
sonra da memleketime döndüm.

Meslek yaşantınızda size neler kattı, öğretti?

1973 yılında, Kırka Eti Borkas Tesisleri’nde ilk ça-
lışma hayatım başladım, 1 yıl sonra askere gittim. 

Askerliğimi Mamak Muharebe Okulu’nda yaptım, 
burada dört dörtlük bir talebelik yaşantım oldu. Sonra 
2. Kıbrıs Harekatı’na katılmak nasip oldu. 1 yılım kıta 
hizmetinde geçti asteğmen olarak, sonra geçtiğimiz 
günlerde bana Kıbrıs Gazisi madalyası verildi. As-
kerden sonra İskenderun Demir Çelik Fabrikası beni 
çağırdı. Ben İstanbul’a gitmek istiyordum, Adapazarı 
Zirai Donatım’a başvurdum, 8 yıl orada çalıştım. Daha 
sonra İzmir’de SEK Süt’te 1 yıl çalıştım. Daha sonra 
1 yıl Sivas’ta çalıştım, 1 yıl da Bursa’da çalıştım, sonra 
Eskişehir’e geldim 1990’da ve kendi işimi kurmak için 
çalıştım, 1999 depreminden sonra ise emekli olmaya 
ve bağımsız çalışmaya karar verdim. 
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Mesleğinizle ilgili içinizde kalan yapmak istediğiniz 
şeyler oldu mu?

Sanayi ile ilgili bir alanda görev almak isterdim Türki-
ye çapında çünkü bu ülkeye büyük bir kötülük yapıldı, 
sanayideki imalatçıların yaptığı işlerin yurt dışından 
getirilmesi iç piyasada daralma ve işsizliğe neden oldu. 
İmalatın üzerinde daha çok durulmalı, içimde bir ima-
latçılık uhdesi kaldı diyebilirim. Dışardan 9 liraya ge-
len bir ürünü biz neden 8 liraya mal etmeyelim? Mes-
leğimi severek yaptım, ancak daha çok çalışmak ve 
katkı yapmak isterdim.   

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Tabi öneririm, ben çok severek yaptım, onların da bu 
alana ilgisi varsa öneririm. 

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?

Bir keresinde İzmir’de 24 saat çalışan bir tesisteydik, 
bir makina vardı arızalanmıştı, bunun bir körük siste-
mi vardı, İstanbul’dan uçakla getirtirlermiş bu parça-
yı, 300-400 metre ilerde bir plastikçi vardı bu parçayı 
ona götürdüm ve “kaç liraya yaparsın” diye sordum ve 
hemen yaptı, böylece bu parça yedek olarak bir sorun 
çıktığında kullanılmak üzere kaldırıldı. Bu parça çok 
önemliydi, çünkü bozulursa tüm üretim duruyordu. 
Mühendis çözüm getirmek ve gerçekleştirmek zo-
rundandır, mühendislik burada başlıyor zaten. Bir de 
çalıştığımız yıllarda yeni gelen veya tayini çıkan ar-
kadaşlarımıza kendi aramızda ziyafetler verirdik, çok 
güzeldi, bu buluşmaları da unutamam. 

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

1980 yılında evlendim ve 1985 yılında ayrıldık, iyi bir 
evlilik hayatı maalesef sürdüremedim ve sonrasında 
da bu ayrılık beni maddi ve manevi olarak olumsuz 
etkiledi. 

Mühendislik okuyan veya seçmek isteyenlere neler 
öğütlersiniz?

Birincisi sınıf geçmek için çalışmasınlar, öğrenmek 
için çalışırlarsa zaten başarılı olurlar. Onlara önerim; 
sanayinin temeli imalattır, imalat yapsınlar, projeci ol-
sunlar ve muhakkak iyi İngilizce’nin yanında mesleki 
İngilizce de öğrensinler.

MAKINA 18
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»  Üyemiz Füsun Okun’un babası  08.04.2020 tarihinde,
» Üyemiz M. Haydar Tiftikçi’nin annesi 17.04.2020 tarihinde,
vefat etmiştir. 

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

vEFAT

HASTALIK
» Tavşanlı  İlçe Temsilciliğimizde Teknik Görevli İsmet Açıkgöz  09.03.2020 

tarihinde apandis ameliyatı olmuştur, 

» Şubemiz Teknik Görevli Marife Elçin Çetinköprülü  25.03.2020 tarihinde 
safra kesesi ameliyatı olmuştur.

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

MAKINA 19

DOĞUM
»  Üyemiz Mustafa Erden’in 13.04.2020 tarihinde bir oğlu oldu. Mehmet Fatih’e 

mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.
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dİjİTAl odA

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın Şubemize ve Odamıza daha kolay ulaşmasını sağlamak için hayata 
geçirdiğimiz "Makina Mobil" uygulamasını kullanabilirsiniz. 

Çeşitli üyelik hizmetlerine erişebileceğiniz, Şubemize ilişkin bilgilere, haberlere, çalışmalara ulaşabile-
ceğiniz ve çeşitli kolaylıklar sunan Makina Mobil uygulaması kullana bilirsiniz. 

Uygulamayı, cep telefonunuzdan IOS işletim sistemi için: https://apple.co/2I8Bcp5, Android işletim 
sistemi için: http://bit.ly/2Gqyngl linklerinden indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmenizin ardından TC kimlik numaralarınız ve üye sicil numaranız ile giriş yapabilir, 
dilerseniz girişin ardından şifre değiştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2020 YILINDAN İTİBAREN 
ŞUBE BÜLTENLERİMİZ 

ELEKTRONİK WEB BÜLTEN 
OLARAK YAYINLANACAKTIR.

Tüm Şube Bültenlerimize Aşağıdaki Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz. 

https://www.mmo.org.tr/eskisehir/bultenler
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