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MAKINA 2

SUnUM

Ne yapsak olmuyor... Demeden ne biliyorsak yapmak zo-
runda olduğumuz bir dönem.

Ne söylersek söyleyelim, ne kadar kongre, seminer, sempozyum 
düzenlersek düzenleyelim iş kazalarının, cinayetlerin önüne geç-
memiz mümkün görünmüyor.

 Aladağ’da yanarak can veren çocuklarımız için ağlıyo-
ruz. Ne kadar başsağlığı dilersek dileyelim ortaya çıkan manzara-
nın manevi yükünü vicdanlı bir insanın taşıması çok zor.

 Bilirkişi raporu şunu söylüyor: Yangın binanın elekt-
rik panosundan başladığı ve panonun hemen altındaki koltuğa 
sıçradığı,kaçak akım rölesinin olmadığı, merdiven kapılarının yan-
gına 90 dakika dayanıklı olacak şekilde yapılması gerekirken PVC 
yapıldığı, acil çıkış ve acil çıkış yönlendirmesinin olmadığı  anlaşı-
lıyor.

 Tüm bunlar yetmezmiş gibi bunlara ilaveten: Çamaşır-
hanenin bağlı bulunduğu elektrik panosunun sadece aydınlatma ve 
priz için yeterli olduğu ancak bukadar güçlü makinaları çalıştır-
maya yetmediği, kaçık akım rölesi ve sigortasının olmadığı, birinci 
kattaki yangın merdiveninin PVC olduğu,  yangın merdiveninin 
kapı kollarının olmadığı, olaydan önce çıkarıldığı için kapının açı-
lamadığı, ikinci kat yangın merdiveni kapısının PVC olduğu anla-
şılıyor.

 Şu an içinde yaşadığımız, çalıştığımız, eğitim gördüğü-
müz pekçok binada aynı koşulların olduğunu hiç bir zaman unut-
mamak gerekiyor. Bu kaza gösterdi ki pekçok devlet yurdunda, 
özellikle de kız öğrenci yurtlarında yangın merdivenlerinin kapı-
ları kilitli.

 Denetleme yetkisini elinde bulunduranlara ne kadar 
yapılması gerekenleri anlatırsak anlatalım ölümlerin önüne geç-
memiz mümkün olmuyor. Dünya genelindeki pozisyonumuz de-
ğişmiyor. Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Artık bu 
ülkede her şey olur denilen bir ülkedir Türkiye.

 Küçük yaştaki çocukların kaldığı yangın merdivenleri-
nin kapılarını kilitleyen bir zihniyeti değiştirmek gerektiğine ina-
nan çok az sayıda kurum var ülkemizde.  Neredeyse bunu söyle-
menin bile suç sayıldığı bir ortam oluşturulmuştur. 

 Aynı durum neredeyse her alanda yaşanıyor. İnsan hak-
ları, anayasa, eğitim, sağlık, basın, kamu ihaleleri ve ekonomide 
sayısız örnekler birikti.

 Bizler bu kadar örgütlü bir kötülükle nasıl mücadele 
edileceğini bilemiyoruz. Çünkü denetlemekle ve önlem almakla 
sorumlu olup denetlemeyenler ve önlem almayanlar bir kötülük 
yaptıklarını düşünmüyorlar.

 Ancak tarih bunu öğrenmemiz için bir fırsat sunuyor şu 
an bizlere. Her şeye rağmen üretmeye devam eden, günlük haya-
tını devam ettiren, “bugüne kadar” büyük bir ekonomik krizle 
boğuşmayan bir ülke. Bu ülke çok güçlü bir ülke gerçekten. Ancak 
nereden alıyor bu gücünü? 

 Osmanlı hayranlarına anlatmak gerekiyor, bu güç Os-
manlıdan gelmiyor. Cumhuriyet tarihinden gücünü alıyor bu ülke. 
Osmanlı kitapsız, hukuksuz ve sanayisiz bir devletti. 100 yıl önce 
okuma yazma oranı yüzde 3 idi bu topraklarda. Türkiye’de zorun-
lu eğitim 1938’de başladı.

 Medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar hukuku, ticaret 
hukuku, modern mahkemeler, yargıç yetiştirmek için fakülteler 
de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işidir.

 UNESCO’ya göre Türkiye’de, çoğu da kız çocuğu olmak 
üzere, yedi milyondan fazla kişi okuma-yazma bilmiyor. 2015 Hu-
kuk Devleti Endeksi’nde en alt sıralardaki ülkelerin arasındayız. 
(http://data.worldjusticeproject.org)

 Ancak hala güçlüyüz. Çünkü gerçekten çok büyük bir 
mirasın üzerinde yaşamaya, devam ediyoruz. Bu güzel ülke ve 
toplum için umut eken insanlarımıza her zaman olduğundan daha 
fazla destek vermemiz, birbirimizden güzel sözleri ve övgüleri 
esirgemememiz, daha çok birlikte olduğumuzu hissettirmekten 
kaçınmamamız gerektiğini düşünüyoruz.

 Tüm dostlarımızı ve meslektaşlarımızı odamızın 62’nci 
kuruluş yıldönümü gecesinde birlikte olmaya, dayanışmayı güç-
lendirmeye çağırıyoruz.

 Saygılarımızla,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
HAKAN ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR
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EĞİTİMlER

EĞİTİMLERİMİZ

Meslek İçi Eğitim Merkezimizin düzenlediği eğitimlere katılan 57 üyemizin uzmanlık alanı belgelendi. 

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

Asansör Mühendis  
Yetkilendirme Kursu

İbrahim ÖZÇAKIR                       
(Makina Mühendisi) 24-26 Eylül 2016 Eskişehir 16

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu  

(Mühendislere Yönelik)
M.Simavi BAKIR 13-15 Ekim 2016 Eskişehir 17

Şantiye Şefliği Semineri Oğuz KEPEZ               
(Makina Mühendisi) 20-22 Ekim 2016 Eskişehir 24

MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİMİZ

Asansör Mühendis  Yetkilendirme Kursu/ 24-26 Eylül 2016

Şantiye Şefliği Semineri/ 20-22 Ekim 2016

Odamızın ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kay-
naklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal 
çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel ça-

lışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak anlayışı 
çerçevesinde düzenlediği eğitimlere, Eylül-Ekim aylarında da devam edildi.
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EĞİTİMlER

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 

Selçuk UNDU  
(Makina Mühendisi)

03-04 Eylül 
2016 Afyon İl Temsilciliği 31

Tüplü LPG Dağıtım 
Personeli 

Erhan İNAN (Makina 
Mühendisi) 04 Eylül 2016 Eskişehir 17

LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 

Erhan İNAN (Makina 
Mühendisi)

22-23 Eylül 
2016

Şeker Petrol A.Ş/
Bozüyük 15

İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursu/ 19-28 Eylül  2016

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kursu  / 13-15 Ekim 2016

OPERATÖR YETİŞTİRME EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ

EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

İş Makinaları Operatör 
Yetiştirme Kursu 

(Forklift)
Behiç ERTÜRK 

(Makina Mühendisi)
19-28 Eylül  

2016

Estram Hafif  
Raylı Sistemler  
Ulaşım San. ve 

Tic. A.ş.
12

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin gereğince uy-
gulanması, makina ve teçhizatların verimli, eko-
nomik ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak 

amacıyla düzenlenen operatör yetiştirme eğitimleri-
mize 12 kişi, LPG piyasasında görev yapan teknik per-
sonele yönelik eğitimlerimize 63 kişi katıldı.

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSU 
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MAKINA 7

ŞUBE’DEn HaBERlER

ESOGÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
MEZUNLARI BULUŞTU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü 10, 20, 30 ve 40’ncı yıl mezunlar buluşması 
3 Eylül 2016 tarihinde üniversitenin Prof. Dr .Suat 
Mirza Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi. 

Mirza Konferans 
S a l o n u ’ n d a   
d ü z e n l e n e n 

ve şubemizin de destek 
verdiği etkinlikte 10., 
20., 30., ve 40. yılını dol-
duran mezunlara pla-
ketleri verildi. Etkinliğe 
mezunların eşleri, ço-

cukları ve hocaları katıldı. 
 
 Ekinliğin açılış konuşmasını yapan Maki-
na Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya 
Altaç; eski mezunları bir araya getirerek iletişimi, 
dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 2 yıl önce 
düzenlemeye başladıkları etkinliğin geleneksel bir 
kimliğe kavuştuğunu belirtti. Mezunlarıyla gurur 
duyduklarını belirten Altaç, mezunlardan öğrencilere 
staj imkanı ve yeni iş olanakları sağlamalarını bekle-
diklerini dile getirdi. 

 Etkinlikte konuşma yapan Makina Mühen-
disleri Odası Eskişehir Şube Sekreteri Atila Tomsuk, 

bu yıl üçüncüsü düzenlenen ESOGÜ Makina Mühen-
disliği Bölümü Mezunlar Buluşması’na desteklerinin 
devam edeceğini, her yıl katılımın daha da arttığını 
söyledi.

 Etkinliğin sonundaki etli pilav ikramında ise 
mezunlar birbirleriyle sohbet ederek, öğrencilik yılla-
rındaki anıları tekrar yaşadı.
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ŞUBE’DEn HaBERlER

Bölümün mühendis-
liğe giriş dersleri 
kapsamında verilen 

seminerlere 40 öğrenci ka-
tıldı. Bilecik İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Sekreteri 
Mehmet Yener Akdoğan 26 
Eylül 2016 tarihinde verdiği 
seminere  mühendisin  tanı-
mını yaparak başladı. Maki-
na mühendislerinin çalışma 

alanları, iş hayatının makina 
mühendislerinden beklen-
tileri hakkında bilgi verdi. 
3 Ekim 2016 tarihinde Şu-
bemiz Teknik Görevlisi M. 
Elçin Şenaydın, odamızın 
faaliyetleri, kuruluş ve yapı-
sını içeren bir sunum yaptı. 
Odamızın öğrenci üyelerine 
sağladığı eğitim, staj, teknik 
gezi imkânlarından bahsetti. 

26 Eylül ve 03 Ekim 2016 tarihleri ara-
sında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina ve İma-
lat Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerine 
makina mühendisliğini ve odamızı ta-
nıtmak amacıyla seminerler düzenlendi.

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
13 Ekim 2016 tarih saat 17:00’da Şubemiz Eğitim Salonu’nda mekanik tesisat ve doğalgaz alanın-
da  serbest müşavirlik mühendislik hizmeti veren üyelerimizin katılımıyla “Yerden Isıtma Sis-
temleri Semineri” gerçekleştirildi.

Rehau Teknik Bölüm Müdürü Ferhat Sa-
raç ve Satış Yöneticisi H. Arda Özer ta-
rafından verilen seminerde  klasik ısıtma 

sistemleri ile yerden ısıtma sistemleri arasında-
ki farklar ve avantajlar anlatılarak, otomasyon 
ve uygulama detayları hakkında bilgi verildi. 
PE-XA borularının avantajları ve üstünlükleri-
nin anlatıldığı seminerde, futbol sahası yerden 
ısıtma sistemi, buz pateni sahası soğutma siste-
mi  gibi farklı saha uygulamalarıyla, endüstriyel 
uygulamalardan bahsedildi.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA VE 
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 

MESLEĞİMİZİ VE ODAMIZI TANITTIK
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ŞUBE’DEn HaBERlER

Makina sanayisi ile imalat sanayisinin temel 
üretim aracı olan takım tezgâhlarının Av-
rasya bölgesindeki en önemli üreticileri, 

Türkiye`nin ve dünyanın önde gelen 1.000`i aşkın fir-
ma ve firma temsilcilerinin yer aldığı fuara 31 üyemiz 
katıldı.

Takım tezgâhları, metal - sac işleme makineleri, tutu-
cular – kesici takımlar, kalite kontrol – ölçüm sistem-
leri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolo-
jileri alanlarında faaliyet gösteren katılımcıların yer 
aldığı fuarda üyelerimiz yeni teknolojileri takip etme 
fırsatlarını değerlendirdiler.

MAKTEK AVRASYA 2016 FUARI’NA KATILDIK

11-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’na üyelerimizin ka-
tılımını sağlamak amacıyla 16 Ekim 2016 tarihinde teknik gezi gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERLE TANIŞMA TOPLANTISI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yeni öğrenime 
başlayan makina ve endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik 16 
Ekim 2016 tarih saat 14:00’te Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi’nde tanışma 
toplantısı gerçekleştirildi.

TMMOB tarihinden ve Anayasa’da tanım-
lanan TMMOB kanunundan söz eden 
Şube Başkanımız Hakan Ünal Makina 

Mühendisleri Odası’nın kuruluş amacına bu 
amaç doğrultusunda yaptığı çalışmalara değin-
di. Üyelerimizin özlük haklarını savunabilme-
leri için örgütlü olmanın önemini vurgulayan  
Ünal, konuşmasının sonunda öğrencilerden 
odaya sahip çıkmalarını istedi. Öğrenci üye ko-
misyonumuz tarafından TMMOB ve Makina 
Mühendisleri Odası’nın örgütlenmesini, faali-
yetlerini, özellikle öğrenci üye komisyonumu-
zun çalışmalarını ve bu çalışmaların öğrencile-
re sağladığı katkıları anlatan  sunum yapıldı.
 75 öğrencinin katıldığı ve sohbet şek-
linde gerçekleşen tanışma toplantısına bu yıl 
yeni açılan Anadolu Üniversitesi Makina Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri de katıldı.
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ŞUBE’DEn HaBERlER

BÖLÜME HOŞGELDİN BULUŞMALARI
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencilerine düzenlediği “Bölüme Hoş-

geldin Buluşması” etkinliği 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Saat 11:30’da başlayan etkinlik Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hakan Ünal’ın  açılış konuşması ve 
Odamızın tanıtım sunumu ile başladı. Makina 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Altaç, 
öğretim üyeleri, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
kan Ünal, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Atila Tom-
suk, Şube Yönetim Kurulu Saymanı Neşet Aykanat, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Nezihe Hanecioğlu ve 
Esra Turan katıldı. 
 Hakan Ünal konuşmasında başarı göstererek 
bölümlerini kazanan öğrenci arkadaşlarımızı kutladı.   

 Ünal, öğrenci üyelik hakkında, öğrenim süreç-
lerinde kendilerini meslek hayatına hazırlamak ama-
cıyla, çalışma alanları, okulda aldıkları eğitimi destek-
lemek ve kendilerini daha iyi yetiştirmek için yapılması 
gerekenler ve odamız ile kurmaları gereken koordinas-
yon hakkında bir konuşma ve ardından oda faaliyetle-
rimizi anlatan sunum yaptı. 
 Oda yayınlarının tanıtıldığı stant açılarak, 
öğrenci üye kayıtları yapıldı.  Etkinliğimiz ikramlarla 
sona erdi.

ESOGÜ Makina Mühendisliği Öğrencileri ile buluşma
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MAKINA 11

ŞUBE’DEn HaBERlER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümün-

de yeni öğretime başlayan 1. sınıf öğren-
cilerine her yıl düzenlediğimiz geleneksel 
“Bölüme Hoşgeldin Buluşması” bu yıl da 
27 Ekim 2016 tarihinde ESOGÜ Endüst-
ri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Suat 
Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.
  Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
kan Ünal`ın konuşmasıyla başlayan etkinliğe, ESOGÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.Sermet 
Anagün ve öğretim üyeleri katıldı. Başkanımız Hakan 
Ünal Odamızı tanıtan konuşma  ve sunum yaptı. Ünal, 
Endüstri Mühendislerine yönelik gerçekleştirilen 

meslek ve meslektaş sorunlarının tartışıldığı, çözüm 
önerilerinin sunulduğu Endüstri İşletme Mühendisliği 
Kurultaylarını tanıttı. Öğrencilere yönelik düzenlenen 
proje yarışmaları, staj imkanı sağlama çalışmaları, tek-
nik geziler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimizin so-
nunda öğrencilere pilav ve ayran ikram edildi. 

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencileriyle buluşma

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Makina 
Mühendisliği ve En-

düstri Mühendisliği bölümü 
1. sınıf öğrencilerine her yıl 
düzenlenen geleneksel ‘’Bö-
lüme Hoşgeldin Buluşma-
sı’’ 1 Kasım 2016 tarihinde 
Dumlupınar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Kırmızı Salon’da gerçekleş-
tirildi.

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Köse` 
nin, konuşmasıyla başlayan etkinlikte Endüstri Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şafak Kırış Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan ve 
Kütahya İl Temsilciliği Başkanı M. Alper Demiral`ın 
konuşmalarıyla devam edildi. Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ünal, odamızın faaliyetlerini 
tanıtan sunum yaptı. Ünal, öğrenci üyelerimize eğitim 
hayatları boyunca mesleki olarak kendilerini geliştir-

meleri için odamızca sunulan imkanlar hakkında bilgi 
verdi. Kapanış konuşmasını Dumlupınar Üniversitesi 
Öğrenci Komisyonu Başkanı ve Kütahya İl Temsilciliği 
Öğrenci Komisyonu Başkanı Murat Eken yaptı. Etkin-
liğimize Şube ve Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkan-
ları ve Üyeleri, DPÜ Makina ve Endüstri Mühendisliği 
Dekanı, bölüm başkanları, öğretim görevlileri ve öğ-
renciler katıldı. Etkinliğimiz verilen ikramlarla sona 
erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makina ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile buluşma
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MAKINA 12

İŞ SaĞlıĞı VE GÜVEnlİĞİ

Panelin açılışını yapan EBTO Başkanı Hami 
Güçlüer, OHAL ilan edildiğinde “45 günde kal-
dırırız” diyenlerin şimdi belki de 1 yıl yetmeye-

bilir diyerek, ülkeyi OHAL’le yönetmenin kolaycılığı 
ve keyfiyetinden vazgeçecek gibi durmadıklarını söy-
ledi. Panelistlerden Eğitim Sen Genel Başkanı Ka-
muran Karaca emperyalist güçlerin, İslam ülkeleri 
Afganistan’a olan coğrafyada daha kolay sömürüyü 
hayata geçirmek için harekete geçtiğini söyledi.    
 
 KANİ BEKO: BİZ 40 YIL BEKLEMEYELİM
 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, şunları söy-
ledi: “İşçi memur ve emekli arkadaşlarımızın banka-
lardan çekmiş olduğu ihtiyaç karşılayabilmek için 500 
milyar… Bu arkadaşların yüzde 25’i icralık. Bunları 
işten mi atacağız. Özel istihdam büroları merkezi Hol-
landa da uluslararası bir şirket. İşçi kiralayan işçi satan 
yani ticaret yapan bir şirket. Bu özel istihdam bürola-
rının açılmaması için kiralık işçi olarak bir yerden baş-
ka bir yere gönderilmemesi için büyük mücadele ettik 
durduramadık.  CHP’li milletvekillerini aracılığı ile 
bir savunma hazırladık Anayasa Mahkemese..
Kiralık işçinin hiçbir hakkı olmaz… 
  
 GAYE USLUER: ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ
 CHP PM üyesi Eskişehir Milletvekili Prof. 
Dr. Gaye Usluer panelde konuşmasına, ölüm yıldönü-
mü olan Erdal İnönü’yü saygı sevgi ve özlemle andığı-
nı belirterek başladı ve 15 Temmuz sonrası Türkiye’de 
yaşananlardan söz etti.  81 ilde sıkıyönetim ilan ettik-
lerini belirten Usluer şunları söyledi: “Sivil yönetimi 
olduğu için ismi OHAL oldu. Daha şiddetlisini yaşı-
yoruz. CHP olarak mağdur komisyonu kurduk. Ben 
Eğitim Komisyonu ayağındayım. Türkiye’nin bir çok 
yerinde ziyaretler de yaptık, görüştük, mağduriyetlerle 
görüştük. Durum içler acısı.  12 Eylül ile kıyasladığı-
mızda çok zor günlerde geçtiğini görüyoruz.  

 Geçtiğimiz günlerde Alman faşizmi için 
önemli olan Nurnberg de idik. Müzeyi gezdik. O mü-
zeden çıkarken faşizmi yüreğimde hissettim. Hitler 
faşizmini defalarca okuduk, filmlerde izledik. Ama 
müzeyi gezerken yüreğim daha fazla sıkıştı. Bugünkü 
Türkiye’yi gördüm. Hak ihlâlleri, suç tanımlanmadan 
işlemler, ihraç edilenler, tutuklu insanlar… Tutuklu 
aileler arasında engeller var. Avukatlar bile dosyanın 
tamamına ulaşamıyor. 15 günde bir telefonla görüşe-
biliyorlar yakınları ile…
 
 Sizin Fettullah Hoca dediğiniz  ile koalisyon 
ortağı idiniz. Şimdi FETÖ Terör Örgütü diyorsunuz, 
1,5 ay demokrasi nöbeti tutmuşlardı, aslında bunlar 
korku nöbetleri tuttular. Bu süreç içinde yasamayı, 
yürütmeyi, yargıyı, basını tutsak hale getirdiler. Ko-
nuşanı ve düşünen herkesi suçlu konumuna koydular. 
15 Temmuz gecesi sonra kimlerin zarar gördüğünü 
sonrasında kimlerin güçlendiğine baktığımızda fazla 
tartışmaya gerek yok. CHP’ne yapıyor yerine ne yap-

malıyız, birlikte ne yapacağız bunları konuşmalıyız. 
Bir çatı altında birleşme olmalı. Tek bir çatı altında 
birleşerek demokrasi ile sorunları çözeceğimize ina-
nıyorum.”
 

İŞYERLERİNDE ELEKTRİK TEHLİKELERİ
Bölüm 1
n Genel Değerlendirme 

İşyerleri, işverenler, çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonelleri için elektrik ve elektriksel tehlike ve 
riskler anlaşılması ve uygulanması en zor olan konu-

lardandır. Bu konu özellikle tesisler planlanırken, tasarım 
aşamasında ve projelerde ehil kişiler tarafından planlanıp 
uygulatılmalıdır. Tesislerin topraklama tesisatları binalar 
yapılmadan ele alınmalı ve makine parkı ve kapasite ora-
nında düşünülmelidir.
 İş kazalarına dolaylı veya direk etki eden konu-
lardandır elektrik. Özellikle iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri planlanırken, elektrik tesisatı, panolar, tablo-
lar veya kablolar pek düşünülmez, atölye ve fabrikalarda 
makine ve ekipmanların gövde toprakları ve bunların 
önemi pek bilinmez. Oysa bir akım kaçağı olması duru-
munda, gövde toprağı çalışanların hayatı için çok büyük 
önem arz etmektedir.
 Pano kapakları, işyeri kapıları, çelik konstrüksi-
yon yapılar için eş potansiyel topraklama yapılması çok 
önemlidir. Elektrik akımı en kısa yolu tercih ettiği için bu 
önlemler en kısa yoldan akımın toprağa akmasını sağlar, 
böylece çalışanlar bu tehlikeden korunmuş olur.
 Özellikle iş başı eğitimlerde ve periyodik olarak 
yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde tüm çalışan-
lara elektrik ve riskleri basit ve uygulamalı olarak anlatıl-
malıdır. Boyahane ve gaz hatlarının bulunduğu yerlerde 
statik elektrik tehlike ve riskleri çok iyi anlatılmalıdır. Bu 
yerlerde anti statik ayakkabı ve iş kıyafetleri kullanımı 
sürekli sağlanmalıdır. Özellikle patlayıcı ortam oluşumu 
engellenmeli ve kapalı ve sürekli işlerin yapıldığı yerler-
de periyodik olarak veya gerekli ise otomatik olarak gaz 
ölçümleri yapılmalı ve sınır değerlere yakın çalışılıyor ise 
kullanılan tüm iş ekipmanları ve elektrik tesisat ve aksamı 
ex-proof olarak seçilmelidir.
 Risk değerlendirmeleri yapılırken, iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi, ustabaşları, çalışan temsilcileri ve 
işverenler tarafından elektrik ve tehlikeleri özellikle ay-
rıntılı olarak işlenmelidir. Yazılan risklerin ve buna uy-
gun yazılan, alınması gerekli önlemlerin takibi düzeltici 
ve önleyici takip formları ile yapılmalı ve sonuca ulaştırıl-
malıdır.
 İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve gü-
venlik şartları yönetmeliği hükümlerine göre (Tablo 3) 
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı ve Paratonerler 
için periyodik kontroller en az yılda bir defa yapılmalıdır. 
Bu kontroller yapılırken aşağıdaki standart ve yönetme-
likler dikkate alınmalıdır.
 “21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Toprakla-
malar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı 
Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönet-
meliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartla-
rında belirtilen hususlara göre yapılır.”

 Özellikle son dönemde elektrik çarpılmaları ile 
ilgili olan iş kazalarında ciddi bir artış olduğu gözlenmek-
tedir. Bu durumun artmasında elektrik dağıtım şirketleri-
nin şehir içi ve ilçelerde hatların bakımı, revizyonu ve ye-
nilenmesinde alt işveren kullanmasının çok büyük etkisi 
vardır.
 Bu etkiyi artıran alt işveren çalışanlarının sirkü-
lasyon oranının yüksek olması, iş başı eğitimlerinin yeter-
sizliği, tecrübesiz çalışanlara sahada çok erken sorumlu-
luk verilmesi ve psikososyal açıdan şartların yetersizliği 
ve çalışma şartlarında problemlerin bulunmasıdır.
 Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımla-
rın işe uygun olmaması, örneğin trafo bakımı için yüksek 
gerilim hattının bulunduğu direğe çıkarılan çalışana in-
şaatlarda kullanılan türde baret verilmesi akım korumalı 
olarak seçilmemesi, eldiven ve ayakkabıların akım koru-
malı olmaması.
 Elektrik dağıtım şirketlerinin sayaç okuma ve 
yeni abonelik için abonelere gittiği sırada pano ve hatları 
etkin bir kontrolden geçirmemesi tehlike ve riskleri artır-
maktadır.
 Bölüm 2
 n Sonuç ve Öneriler

 Elektrik dağıtım şirketleri alt işverenlerini çok 
sıkı denetimden geçirmeli ve bu firmaların iş sağlığı ve 
güvenliği hizmeti alıp uyguladığından emin olmalıdırlar. 
Özellikle sahada yapılan çalışmalar için iş organizasyonu 
iyi yapılmalı ve sorumlular yazılı olarak belirlenmelidir.
İnşaat şantiyelerinde kullanılan elektrik panolarının 
standartlara uygun yapılmalı ve ortalığa değil de  koru-
naklı yerlere konumlandırılmalıdır.
 İşyerlerinde tüm çalışanlara elektrik konusu ve 
tehlikeleri basit, anlaşılır ve uygulamalı olarak anlatıl-
malıdır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, mühen-
disler ve teknik anlamda çalışanlar elektriğin mantığını 
ve tehlikelerini iyi öğrenmeli ve sürekli araştırmalıdır. 
Multidisipliner yaklaşım ve çalışanların iş süreçlerine 
katılımı işverenler tarafından sağlanmalıdır. İşveren ve 
işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği kurularına sürekli 
katılmalı ve liderlik etmelidirler. Elektrik tesisatları peri-
yodik olarak kontrolden geçirilmeli ve gerektiğinde yeni-
lenmelidirler. Son olarak da, tüm insanların ve özellikle 
de çocuklarımızın en baştan sağlık ve güvenlik kültürüne 
uygun olarak ve farkındalık oluşturularak yetiştirilmesi 
önem arz etmektedir.

     TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 

Eskişehir Şubesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
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MAKINA 13

TEKnİK

Kaliteli, sağlıklı, kon-
forlu, güvenli ve 
ekonomik yapıların 

gerçekleştirilmesi amacıyla, 
mekanik tesisat hizmetlerinin 
üretilmesinde ve denetlenme-
sinde görev alacak üyelerimi-
zin bilgi birikimlerinin geliş-
tirilmesine katkıda bulunmak 
ve belgelendirilmelerini 
sağlamak  amacıyla düzenlen-
mektedir. 
 Eğitimin “SIHHİ TESİSAT” bölümün-
de ;

 MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri, Mühendislik Etiği, Sıhhi Tesisat 
Proje Hazırlama Esasları, Pis Su Tesisatı 
Tasarımı, Yağmur Tesisatı Tasarımı ,Temiz 
Su Tesisatı,  Merkezi Sıcak Su Tesisatı Ta-
sarımı, Hidrofor Tesisatı Tasarımı, Teknik Rapor Ha-
zırlanması,

 “ISI YALITIMI” bölümüde;
    
 Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları,

 “ISITMA TESİSATI” bölümünde;
 
  Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları,   Isı 
Kaybı Hesabı, Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi Boru Tesisa-
tı Tasarımı, Kazan Seçimi ve Yerleşimi, Genleşme 

Sistemi ve Tasarımı,  Yakıt Sistem Tasarımı,  Baca Ta-
sarımı,  Teknik Rapor Hazırlama Esasları,

 Konuları ele alınmaktadır.
  
 Eğitimin sonunda yapılan 2 bölümden (Isı 
Yalıtımı - Isıtma Tesisatı ve Sıhhi Tesisat) oluşan ya-
zılı sınavda başarılı olan üyelerimize Mekanik Tesisat 
Uzman Mühendis Belgesi verilmektedir. 

K.Levent GÜLER
   Makina Mühendisi

      MMO Eskişehir Şube Müdürü

YETKİLENDİRME 
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MAKINA 14

HaVaCılıK

UÇAKLAR İÇİN MUCİZE MALZEME: 
ALÜMİNYUM-LİTYUM ALAŞIMLARI

Alüminyum hafifliği nedeniyle havacılık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Fakat istenilen fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmadığından endüstriyel uy-

gulama amacı için dört yüze yakın sayıda alüminyum alaşımı geliştirilmiştir. [1]

Bu alaşımların en az bileneni olan Al-Li alaşımları, 
özellikle uzay – uçak sanayinde düşük yoğunluk-
lu, yüksek mukavemetli malzemeye duyulan ta-

lep nedeniyle son yıllarda ön plana çıkmıştır. 
Al-Li alaşımları düşük yoğunluk yanında, yüksek elas-
tisite modülü, yüksek yorulma direnci, düşük ve yüksek 
sıcaklıklarda tokluk özellikleri ile dikkatleri üzerine çek-
mektedir. [2]

 Lityumun alüminyum alaşımlarına ilavesinin 
başlıca sebebi yoğunlukta azalma buna karşın elastisite 
modülünde artış sağlamaktır. Alüminyum içerisine her 
%1 Li ilavesi alaşımın yoğunluğunu %3 azaltırken elasti-
site modülünü de %6 oranında arttırır. Geleneksel olarak 
% (1.0-2.0) arasında lityum içeren alaşımlar ısıl isleme 
tabi tutulabilir. Hızlı katılaşma yöntemi ile % 4 kadar Li 
ilave edilebilir, bu da yüksek mukavemete ve daha düşük 
ağırlığa neden olabilir. [3]

 Al-Li Alaşımlarının Tarihçesi ve Geliştirilmesi

 Lityum metalinin 1942 yılında Le Baron tara-
fından esas dayanım arttırma alaşım elementi olarak 
kullanılabileceği keşfedilmesiyle beraber Al-Li alaşı-
mı metalurjisi başlamıştır. 

 Birinci Nesil Al-Li Alaşımları

 İlk olarak Alcoa firması tarafından 1957 yılın-
da geliştirilen X2020 alaşımı ( Al-1.1Li-4.5Cu-0.5Mn-
0.2Cd) Deniz Kuvvetleri’nin RA-5C Vigilante uçağının 
kanat kapakları ve yatay stabilizatörlerinin imalinde kul-
lanılmaya başlanmış ve bu uçak herhangi bir çatlak veya 
korozyon başlangıcı söz konusu olmaksızın 20 yılı aşkın 
bir süre kullanılmıştır. Fakat kırılma özeliklerinin yeter-
siz olduğu ortaya çıkınca bu malzemenin tescili 1974’te 
iptal edilmiştir. Daha sonra Sovyetler, Al-Li teknoloji-
sine yönelerek VAD-23 malzemesini (Al-1.1Li-5.3Cu-
0.6Mn-0.17Cd) geliştirmiştir. Bu alaşım 2020-T6’ya 
göre daha iyi kırılma özellikleri göstermiştir. Bu alaşım-
lar birinci nesil Al-Li alaşımları olarak nitelendirilmek-
tedir.

 İkinci Nesil Al-Li Alaşımları

 1970’lerin sonundaki birkaç olay gelişmeleri 
büyük ölçüde hızlandırmış ve Al-Li sistemine olan ilgiyi 
arttırmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi, alüminyum 

metalürjisindeki belirgin ilerlemeler olmadığı takdir-
de, temel havacılık yapı malzemesi olarak reçine mat-
risli kompozitlerin alüminyumun yerini alacağına olan 
inançtır. Bir başka önemli faktör, bir hava taşıtının ağırlı-
ğını azaltmada yoğunluğun, dayanımın, kırılma tokluğu, 
yorulma ya da elastiklik modülüne göre çok daha büyük 
etkisi olduğunun farkına varılmasıdır. Bu faktörler, belli 
başlı alüminyum şirketlerinin, alüminyum metalurjistle-
rinin, havacılık endüstrisindeki alüminyum kullanıcıları-
nın, üniversitelerin, hükümet ve bağımsız laboratuarla-
rın, Al-Li sisteminde daha önce benzeri görülmemiş bir 
geliştirme çabası içine girmelerine neden olmuştur.

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yapılan araştır-
malar, kullanılmakta olan parçaların (tüm ölçüleriyle) 
yerini alacak yoğruk ürünler geliştirmek gibi stratejik bir 
amaca sahipti. Bu, var olan bir yoğruk (başka deyişle bir 
dövme) parçanın Al-Li parça ile değiştirilebilmesi anla-
mına gelir; ki bu da Al-Li alaşımı ürünün yoğunluğunun 
daha düşük olması nedeniyle ağırlıkta bir azalma sağlar. 
Buna göre Alcoa, alaşım/ürün geliştirme için dört uzun 
vadeli hedef ortaya koymuştur.
 HEDEF A: Yorulma ve kırılma hassas yapılar için 
2024-T3X’in yerine başka bir alaşım geliştirmek
 HEDEF B: Basma yükü taşıyan yapılar için 7075-
T6X yerine başka bir alaşım geliştirmek
 HEDEF C: Çeşitli alaşımlar yerine orta dayanımlı 
minimum yoğunluklu bir alaşım geliştirmek
 HEDEF D: Kalın ürünler gerektiren yapısal uygu-
lamalarda kullanılan 7075-T73X yerine başka bir alaşım 
geliştirmek
 British Aerospace Establisment HEDEF A için 
8090-T81 malzemesini geliştirmiş ve bu teknolojinin li-
sansını British Alcan’a vermiştir.
 Alcoa, HEDEF B için 2090-T81 levha, 2090-
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T86 ekstrüzyon mamuller ve 2090-T83 ve T84 sac 
mamulleri geliştirmiştir.  Bu alaşımlar literatürde ikinci 
nesil Al-Li alaşımları olarak adlandırılırlar. [5, 6]

 Üçüncü Nesil Al-Li Alaşımları ve Son Gelişme-
ler

 Yeni bir Al-Li alaşım teknolojisinin üreticisi 
olan Alcan Global Hava Sahası, Ulaşım ve Endüstrisi’ne 
(Alcan Global Aerospace, Transportation and Industry) 
göre bu teknoloji uçak ana yapılarının ağırlığını %20 
oranında düşürmeyi vaat etmektedir. Alcan, Airware adı 
verilen bu yeni alaşımın, kompozitlerle rekabet edebil-
diğini ve onları tamamlayabildiğini söylemektedir. Hem 
Airbus hem de Bombardier, şu anda geliştirilmekte olan 
yeni bir uçak için bu alaşımı satın almak amacıyla kont-
rat imzalamışlardır.

 Yenilik ve Teknoloji Müdürü Bruno Chenal’a 
göre Airware orta yolu bulmuştur. Airware sadece %2 
oranında lityum içermektedir. Bu oran alaşımın yoğun-
luğunu azaltmakta, aynı zamanda güçlülük, sağlamlık, 
dayanıklılık ve yorulmaya karşı dirençlilik gibi mekanik 
özellikleri %30’un üzerinde arttırmaktadır. Gelişmiş 
özellikler azaltılmış yoğunlukla birleşerek üreticilerin 
yapısal parçaların ağırlığını %20 hafifletmelerine olanak 
sağlamaktadır.

 Chenal’a göre Airware, en iyi alüminyum ala-
şımlarına göre bile iki ya da üç kat daha fazla aşınma di-
rencine sahiptir. Normalde alüminyum, hasara dayanıklı 
kompozitlerle kullanılmak için korozyona fazla açıktır. 
Alcan, Airware’in mühendislere alüminyum ile kompo-
zitleri bir araya getiren bileşenler (kompozit kaplamalı 
alüminyum kanat iskeletlerini düşününüz) üretme ola-
nağını tanıdığını belirtmiştir. Bu şekilde, 12 yıl boyunca 
ağır bakım gereksinimleri hakkında endişe etmeye gerek 
duyulmayacaktır. Alcan, Al-Li alaşımını geri dönüştüren 
bir teknoloji üretmiştir. Böyle bir şeyden bahsetmek lit-
yumun yüksek reaktivitesine bağlı olarak geçmişte im-
kansız bir durumdu. Bu teknolojinin geliştirilmiş olması 
önem taşımaktadır. Çünkü malzemenin yaklaşık %90’nı 
fabrikasyon süresince kaybolmaktadır. Lityum rafine 
edilebilmesi ve alaşım yapılması pahalı bir elementtir. 
Chenal geri dönüşüm sayesinde lityumun çok daha dü-

şük bir maliyette geri kazanılmakta olduğunu ve alaşı-
mın ekonomik hale geldiğini söylemiştir.
 

 Al-Li, ağırlık açısından kompozitlerle yarışa-
mayacak olmasına rağmen buna yakındır. Aynı zaman-
da yeni depolama ekipmanları ve fırınlar gerektiren 
kompozitlerin tersine, hâlihazırdaki metal işleme ve 
fabrikasyon teknolojilerini kullanmaktadır. Airbus 
çift koridorlu A350 XWB uçağının kanat iskeleti ve 
bazı gövde parçalarında, Airware 2050 stok levha ve 
dövme malzeme kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca, 
Bombardier’in yeni C serisi tek koridorlu uçağında 
kullanılan malzemelerin %20’sini bu alaşım oluştu-
racaktır. Bombardier gövde kaplamaları, destek çı-
tası, iskelet ve zemin kirişlerinde bu malzemenin sac 
ve ekstrüzyon formunu kullanacaktır. [4] Ayrıca Al-
coa firması 2099-T86 Al-Li alaşımı geliştirmiş olup, 
7075-T7351’e göre çekme dayanımı ve diğer mekanik 
özelliklerinin daha yüksek olduğunu, yoğunluğunun 
ise daha düşük olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple hava-

cılık alanında kullanılması mümkün görünmektedir. [8]
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12 EYLÜL DARBESİNİN 36. YILINDA 
DARBELERE VE DİKTALARA YİNE 

HAYIR DİYORUZ
12 Eylül’ün 36. yılı dolayısıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 

açıklama yaptı.

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980‘de 
yapılan askeri darbe, IMF ile 
bağıtlanan 24 Ocak 1980 eko-

nomi kararlarının ardından yapılan, 
kapitalizmin neoliberal uygulamala-
rına geçişi sağlayan, emek ve demok-
rasi karşıtı faşist bir darbe idi.
 Aradan geçen 36 yılda Türkiye‘nin kamu idari 
yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma paradigması 
ve mühendislik uygulamaları yerle bir edilmiştir. Ser-
bestleştirme ve özelleştirmelerle sanayisizleştirme ve 
tarımın tasfiyesi egemen olmuştur. Esnek/güvence-
siz, taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma 
emekçileri kuşatmıştır. Kamu idari yapısı, eğitim, sağ-
lık, kent-imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neolibe-
ral dönüşümler, sömürü-rant ilişkilerini yerli, yandaş 
ve yabancı sermaye güçleri lehine derinleştirmiştir. 
Keza demokrasi ve laiklik ayaklar altına alınmıştır. 

 Antidemokratik düzenleme ve uygulama-
lar, her gün bir yenisine tanık olduğumuz üzere, bu-
günkü iktidar tarafından öncekilerini aşan bir tarzda 
uygulanmaktadır. Meslek örgütleri, demokratik kitle 
örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik baskı poli-
tikaları 12 Eylül‘ün devamı ve tepe noktası niteliğin-
dedir. 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ve 2011 
yılında çıkarılan çok Kanun Hükmündeki Kararna-
melerle gücünü pekiştiren iktidar, bugün de darbe 
fırsatçılığıyla KHK düzenlemelerini devreye sok-
muştur. Bir 12 Eylül uygulaması olan ve temsili parla-
menter sistemi dışlayan bu uygulama ile 28 bini MEB 
bünyesinde olan 50 bini aşkın kamu emekçisi ile on-
larca akademisyen savunma hakkı tanınmadan ihraç 
edilmiş; en son 11 bin 285 öğretmenin açığa alınmıştır. 
Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da yayılma-
sı söz konusudur. 
 
 "At izi it izine karıştı" vb. söylemlerle meşru-
laştırılan uygulamalar, darbe girişimcileri ve yandaş-
larını hedeflemeyi aşmış, ülkemizin ilerici, çağdaş, 
demokrat, kamucu, emekten, halktan, demokrasi ve 
laiklikten yana aydınlık güçlerini hedefleyen boyut-

lara ulaşmıştır. Darbecilere darbe indirilirken de-
mokrasiye, laikliğe, liyakatı temsil eden dürüst kamu 
görevlilerine ve toplumsal muhalefete darbeler vurul-
makta, açık bir diktanın yoluna taşlar döşenmektedir.

 Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gi-
diş değildir. 12 Eylül‘e yeni 12 Eylül‘ler eklenmesi, 
savaş atmosferi ve kamudaki ilerici, demokrat in-
sanların tasfiyesi önümüzdeki dönemde acı sonuçlar 
üretecektir. Ülkemiz ve halkımız bu karanlık tabloya 
mahkûm değildir, olmamalıdır. Başka bir Türkiye ve 
dünya özlemimiz karartılamayacaktır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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BİRlİK’TEn HaBERlER

 Mühendislik geriletildi
 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle 
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu bir açıklama yaparak, fason üre-
time bağlı olarak mühendisliğin geriletildiği vurgulandı.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları başkan ve 
yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında 
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 

Sekreteri Neşet Aykanat yaptığı konuşmada 19 Eylül 
1979 yılında TMMOB’nin çağrısı ile ekonomik, de-
mokratik talepleri için ülke çapında uyarı mahiyetinde 
bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildiğini hatır-
latarak  bu yüzden altı yıldan beri 19 Eylül’ün dayanış-
ma günü olarak kutlandığını söyledi.

 15 Temmuz kanlı cemaat darbesinin yaşattığı 
olumsuzlukların ağır etkisi altında iken OHAL ilanı, 
meclisin devre dışı bırakılması ardı ardına çıkarılan 
KHK’lar ile ülkenin daha baskıcı bir döneme sokuldu-
ğunu kaydeden Neşet Aykanat, “Bir yanımız emperya-

listlerin yarattığı kanlı Ortadoğu bataklığı bir yanımız 
darbe girişimi, patlayan bombalar, savaş ve katliamlar 
ile sarıldı. Yıllardır iktidarların yanlış uygulamalarına 
ve cemaate karşı mücadele eden muhalif kesimler dar-
be girişimi bahanesiyle görevlerinden alındı, baskılara 
maruz kaldı. Ülkemiz artık mesleğimizi kamu ve top-
lum yararı doğrultusunda onurluca icra edebileceği-
miz koşullardan uzaklaştı” dedi.

 TMMOB hedef tahtasına oturtuldu

 Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mes-
lek disiplinleri ve meslek örgütlerinin, kapitalizmin 
neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi ve rant 
sürecine tabi kılınmaya çalışıldığını kaydeden Ne-
şet Aykanat şunları söyledi: “Mühendis, mimar, şehir 

plancılarının bazı alanlardaki  yetkileri uluslar arası 
sermaye kuruluşlarına devredildi, bazı alan ve yetki-
ler kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı. Mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri 
kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, 
özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline getiril-
di; fason üretime bağlı olarak mühendislik geriletildi. 
Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaştırıldı.

 Neoliberal dönüşüm programının rant ek-
senli yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz 
TMMOB’de hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal hiz-
met ve kamusal denetim ortadan kaldırılmaya çalışıldı. 
TMMOB’nin ve 1979 direnişimizin devamı niteliğin-
dedir. TMMOB ve bağlı odaları boyun eğmeyecektir.  

 Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde 
bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu kaybetmeden 
emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek 
olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca 
umutla ve dayanışmayla paylaşılabileceğine inanıyo-
ruz. TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, de-
mokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağımsızlıktan 
yana geleneklerine bağlı kalacaktır.”

 TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Aykanat,  doğanın, kentlerin ve yaşam alan-
larının yağmasına karşı Artvin halkı ve Cerattepe ile 
dayanışma içinde olacaklarını sözlerine ekledi.
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BİRlİK’TEn HaBERlER

Panelin açılışını yapan EBTO Başkanı Hami 
Güçlüer, OHAL ilan edildiğinde “45 günde kal-
dırırız” diyenlerin şimdi belki de 1 yıl yetmeye-

bilir diyerek, ülkeyi OHAL’le yönetmenin kolaycılığı 
ve keyfiyetinden vazgeçecek gibi durmadıklarını söy-
ledi. Panelistlerden Eğitim Sen Genel Başkanı Ka-
muran Karaca emperyalist güçlerin, İslam ülkeleri 

Afganistan’a olan coğrafyada daha kolay sömürüyü 
hayata geçirmek için harekete geçtiğini söyledi.    
 
 KANİ BEKO: BİZ 40 YIL BEKLEMEYELİM
 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, şunları söy-
ledi: “İşçi memur ve emekli arkadaşlarımızın banka-
lardan çekmiş olduğu ihtiyaç karşılayabilmek için 500 
milyar… Bu arkadaşların yüzde 25’i icralık. Bunları 
işten mi atacağız. Özel istihdam büroları merkezi Hol-
landa da uluslararası bir şirket. İşçi kiralayan işçi sa-
tan yani ticaret yapan bir şirket. Bu özel istihdam bü-
rolarının açılmaması için kiralık işçi olarak bir yerden 
başka bir yere gönderilmemesi için büyük mücadele 
ettik durduramadık.  CHP’li milletvekillerini aracılığı 
ile bir savunma hazırladık Anayasa Mahkemese..
Kiralık işçinin hiçbir hakkı olmaz… 
  
 GAYE USLUER: ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ
 CHP PM üyesi Eskişehir Milletvekili Prof. 
Dr. Gaye Usluer panelde konuşmasına, ölüm yıldönü-
mü olan Erdal İnönü’yü saygı sevgi ve özlemle andığı-
nı belirterek başladı ve 15 Temmuz sonrası Türkiye’de 
yaşananlardan söz etti.  81 ilde sıkıyönetim ilan ettik-
lerini belirten Usluer şunları söyledi: “Sivil yönetimi 

olduğu için ismi OHAL oldu. Daha şiddetlisini yaşı-
yoruz. CHP olarak mağdur komisyonu kurduk. Ben 
Eğitim Komisyonu ayağındayım. Türkiye’nin bir çok 
yerinde ziyaretler de yaptık, görüştük, mağduriyetler-
le görüştük. Durum içler acısı.  12 Eylül ile kıyasladığı-
mızda çok zor günlerde geçtiğini görüyoruz.  

 Geçtiğimiz günlerde Alman faşizmi için 
önemli olan Nurnberg de idik. Müzeyi gezdik. O mü-
zeden çıkarken faşizmi yüreğimde hissettim. Hitler 
faşizmini defalarca okuduk, filmlerde izledik. Ama 
müzeyi gezerken yüreğim daha fazla sıkıştı. Bugünkü 
Türkiye’yi gördüm. Hak ihlâlleri, suç tanımlanmadan 
işlemler, ihraç edilenler, tutuklu insanlar… Tutuklu 
aileler arasında engeller var. Avukatlar bile dosyanın 
tamamına ulaşamıyor. 15 günde bir telefonla görüşe-
biliyorlar yakınları ile…
 
 Sizin Fettullah Hoca dediğiniz  ile koalisyon 
ortağı idiniz. Şimdi FETÖ Terör Örgütü diyorsunuz, 
1,5 ay demokrasi nöbeti tutmuşlardı, aslında bunlar 
korku nöbetleri tuttular. Bu süreç içinde yasamayı, 
yürütmeyi, yargıyı, basını tutsak hale getirdiler. Ko-
nuşanı ve düşünen herkesi suçlu konumuna koydular. 
15 Temmuz gecesi sonra kimlerin zarar gördüğünü 
sonrasında kimlerin güçlendiğine baktığımızda fazla 
tartışmaya gerek yok. CHP’ne yapıyor yerine ne yap-
malıyız, birlikte ne yapacağız bunları konuşmalıyız. 
Bir çatı altında birleşme olmalı. Tek bir çatı altında 
birleşerek demokrasi ile sorunları çözeceğimize ina-
nıyorum.”

DEMOKRASİ İÇİN BİRLEŞMELİYİZ
DİSK, KESK,  TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası işbirliği ile Eski-
şehir Yunusemre Kültür Merkezi’nde “OHAL ve KHK’larla Türkiye Nereye 
Gidiyor” başlıkla 31 Ekim’de bir panel gerçekleştirildi.
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI ALANLARA ÇIKTI

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde 
30’un üzerinde kentte yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı alanlara çı-

karak, ülke ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir 
yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırak-
ma eyleminin yıldönümünde 

2011 yılından bu yana kutlanan "19 
Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü"nde TMMOB 
üyeleri bir kez daha alanlardaydı. 
İKK‘ların örgütlü olduğu kent mer-
kezlerinde düzenlenen kitlesel basın 
açıklamalarında "Örgütümüze, Mes-
leğimize, Halkımıza ve Ülkemize Sa-
hip Çıkıyoruz" denildi.

 ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA 
 VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ 

 TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan basın 
açıklaması şöyle: Mühendis, mimar, şehir plancıları, 
19 Eylül 1979`da TMMOB`nin çağrısıyla ekonomik, 
demokratik talepleri için ülke çapında uyarı mahiye-
tinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. 
 54 İLDE 736 İŞYERİNDE

 Bu eyleme, 54 ilde 736 işyerinde mühendis, 
mimar, şehir plancıları yanı sıra işçi, teknik eleman 
ve sağlık görevlileri dahil 100 bini aşkın kamu çalışa-
nı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi 
desteklemişlerdi. TMMOB tarihinde önemli bir yeri 
bulunan 19 Eylül tarihi, altı yıldan beri "TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
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Günü" olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz 
sürdürülmektedir. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları Dayanışma Günü`ne, ülke tarihimizin 
en karanlık dönemlerinden birisi yaşanırken girmek-
teyiz.
 
 BASKICI DÖNEM
 
 15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı 
olumsuzlukların ağır etkisi altındayken, OHAL ilanı, 
Meclisin devre dışı bırakılması ve ardı ardına çıkarılan 
KHK`lar ile ülkemiz daha baskıcı bir döneme sokuldu. 

 İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

 Bir yanımız emperyalistlerin yarattığı kanlı 
Ortadoğu bataklığı bir yanımız darbe girişimi, patla-
yan bombalar, savaş ve katliamlar ile sarıldı. Yıllardır 
iktidarların yanlış uygulamalarına ve Cemaate karşı 
mücadele eden muhalif kesimler darbe girişimi ba-
hanesiyle görevlerinden alındı, baskılara maruz kaldı. 
Kürt sorunundaki savaş ve şiddet odaklı çözümsüzlük 
politikaları ülkemizi iç savaşın eşiğine getirdi. Top-
lumsal hayatı kuşatan gericilik iktidar yapısındaki 
gücü ile laikliği ortadan kaldıracak bir düzeye ulaştı. 

 DOĞAMIZ YAĞMALANDI 

 Doğamız, kentlerimiz ve yaşam alanlarımız 
yağmacılığın artık kurumsal hale gelen saldırıları ile 
geri dönüşü mümkün olmayacak düzeyde zarara uğra-
tıldı. Ülkemiz artık mesleğimizi kamu ve toplum yara-
rı doğrultusunda onurluca icra edebileceğimiz koşul-
lardan uzaklaştı.

 ALAN VEYETKİLER KISITLANDI

 Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mes-
lek disiplinleri ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin 
neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi ve rant 
sürecine tabi kılınmaya çalışıldı. Mühendis, mimar, 
şehir plancılarının bazı alanlardaki yetkileri ulusla-
rarası sermaye kuruluşlarına devredildi, bazı alan ve 
yetkiler kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı.

 TİCARİLEŞTİRİLMEK İSTENDİ
 
 Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hiz-
metlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından 
çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştir-
menin unsurları haline getirildi; fason üretime bağlı 
olarak mühendislik geriletildi. Esnek ve güvencesiz 
çalışma koşulları yaygınlaştırıldı. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin 
gerektirdiği yapı denetimi, kent politikaları, enerji, 
tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendis-
lik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve 
bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakıldı, kanun 

hükmünde kararnamelerle yargı kararlarını gözetme-
yen mevzuat düzenlemeleri, evrensel bilimsel mesleki 
gereklilikleri büyük oranda tasfiye etti.

 
 TMMOB HEDEF TAHTASINA OTURTULDU

 Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli 
yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz TMMOB 
de hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal hizmet ve ka-
musal denetim ortadan kaldırılmaya çalışıldı. İktidar, 
bu kapsamda TMMOB Yasası`nı değiştirmeye, Oda-
ların ve TMMOB`nin önemli bazı yetkilerini elinden 
almaya çalıştı. Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hiz-
metlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri le-
hine tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümüze yönelik 
etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 1970`le-
rin TMMOB`sinin ve 1979 direnişimizin devamı nite-
liğindedir. TMMOB ve bağlı Odaları boyun eğmeye-
cektir.

 UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

 Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde 
bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu kaybetmeden 
emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek 
olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca 
umutla ve dayanışmayla paylaşılabileceğine inanıyo-
ruz.

 ARTVİN VE CERATTEPE

 TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü`nde doğamızın, kentleri-
mizin ve yaşam alanlarımızın yağmasına karşı Artvin 
halkı ve Cerattepe ile dayanışma içerisinde olacaktır.
TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve baskı at-
mosferine karşı; emperyalizme, savaşlara, faşizme ve 
gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği 
için çalışacak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokra-
si, laiklik için gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlattığı başka bir Türkiye mücadelesini kararlılık-
la sürdürecektir.

 GELENEKLERİMİZE BAĞLI

 TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, 
demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağımsızlık-
tan yana geleneklerine bağlı kalacaktır.
TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü`nde ülkemize ve geleceğimize 
sahip çıkma sorumluluğu ile yoluna devam edecektir.
Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine 
duyduğumuz inançla kutlu olsun.
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DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 
2015 tarihinde, Ulus Tren Garı 

önünde “Emek, Barış, Demokrasi Mi-
tingi” için toplanan kitlenin içinde pat-
latılan iki canlı bombanın sonucunda 
hayatını kaybeden 103 arkadaşımız, 
saldırının birinci yıldönümünde, dört 
Demokratik Kitle/Meslek Örgütü ve 
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği 
tarafından düzenlenen etkinliklerle 
anıldı.
 İlk olarak, 9 Ekim Pazar günü katliamda haya-
tını kaybedenleri anmak üzere Karşıyaka Mezarlığı‘na 
gidildi. Katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, 
yaralananlar, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ile 
emek ve meslek örgütlerinin katıldığı anma programı 
saygı duruşu ile başladı. Ailelerin söz aldığı anmada, 
"Katillerden hesap sorulacağı" yinelendi. Konuşmala-
rın ardından, İdil Güneyi, Korkmaz Tedik, Ali Kitapçı, 
Uygar Çoşkun ve Sevgi Öztekin`in mezarları başında 
anma yapıldı.
 "Birinci Yılında 10 Ekim`in Ardından"
 Mezarlık anmasından sonra, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda "Bi-
rinci Yılında 10 Ekim`in Ardından" paneli düzenlendi.
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap 

Sakinci Çoşgun panelin açılışında yaptığı konuşmada,  
10 Ekim 2015`in bu ülkenin kaderini etkileyen bir sü-
reci beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Biz bir yıl-
dır bu ülkenin kana doymadığını, bu ülkede insan ca-
nının ne kadar ucuz olduğunu öğrendik" dedi.
 Mitingin çağrıcı örgütleri DİSK, KESK, 
TMMOB ve  TTB adına konuşan TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Raşit Tükel de "10 Ekim`den bu yana 
dört bir yanımızda bombalar patlatıldı, katliamlar 
yaşandı. Ama tüm bunlar bizi emek, barış, demokrasi 
mücadelemizden vazgeçiremeyecek, mücadelemiz ar-
tarak sürecek" diye konuştu.
 Davanın avukatlarından Pınar Akdemir de 
hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Katliamda haya-
tını kaybeden Dicle Deli`nin babası Faik Deli ise "Ne 
bombaları, ne tomaları, ne silahları, ne katliamları bi-
zim inancımızı, mücadelemizi geriletemeyecek" dedi. 
Katliamda ağır yaralanan ve bir yıldır tedavisi süren 
Cihan Andiç`in babası Ahmet Andiç de katliamda ya-
ralananların anısına yaptığı konuşmada, mücadelenin 
ve dayanışmanın önemini vurguladı.
 Panel, verilen aranın ardından forum bölü-
müyle devam etti. Etkinliğin bu bölümünde de 10 
Ekim`de hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar 
söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.
 “Unuttuğun Kadar Suçlusun, Unutma”
 10 Ekim Ankara Katliamı birinci yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında, 10 Ekim saat 13.00`de çeşitli 
gazeteci ve alanda bulunanların çektiği fotoğraflardan 
oluşan “Unuttuğun Kadar Suçlusun, Unutma, Ankara 
Katliamını Unutma” fotoğraf sergisi Çankaya Beledi-
yesi Sergi Salonu’nda açıldı.

10 EKİM ANKARA 
GAR KATLİAMINDA 
YİTİRDİKLERİMİZİ
BİRLİKTE ANDIK
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TMMOB’DEN DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NE TEPKİ

10.10.2016

TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu, İstanbul`da 9 Ekim'de başlayacak 23. 
Dünya Enerji Kongresi`nin "insani gereksinimleri yok sayarak enerjiye tamamen ticari 
çıkar" gözüyle bakan bir zihniyet tarafından ele geçirilmesine tepki göstererek 8 Ekim 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
 ENERJİDE İNSANA YER YOK!

Dünya Enerji Konseyi tarafından "iktidar-ser-
maye" ikilisi eliyle 9-13 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul`da 23. Dünya Enerji Kongresi düzenle-

niyor. Enerji kaynaklarının parsellenmesi ve sömürül-
mesine dayalı dünya düzeni içerisinde insanların enerji 
kullanım hakkını yok sayan, enerjiye tamamen ticari bir 
çıkar gözüyle bakan zihniyet her alanda egemen kılın-
maya çalışılıyor. Ne yazık ki 23. Dünya Enerji Kongresi 
de bu zihniyet tarafından ele geçirilmiştir. Dünya Enerji 
Kongresi`nin Türkiye`de yapılmasını sağlayan ve enerji-
de toplumsal yararı önceleyen ekip dışlanarak bir kong-
re gerçekleştirilmektedir. Enerji alanında çalışanları ve 
kamuyu temsil eden kurumların ötekileştirildiği, tama-
men şirket temsilcilerinin söz sahibi olduğu ve şirket çı-
karlarının savaştığı, kamu adına ses çıkarabilecek hiçbir 
kurum ve kuruluşa yer verilmeyen bir yapı ile ülkemiz ve 
dünya enerji kaynaklarına yönelik "algı operasyonu" ya-
pılmaktadır. 
 Tüm dünyadan katılımcıların beklendiği Dünya 
Enerji Kongresi`nin ana teması "Yeni ufukları kucakla-
mak" olarak belirlenmiş ve duyuruda amaç şöyle ortaya 
konulmuştur: "23. Dünya Enerji Kongresi Dünya Enerji 
Liderleri, Geleceğin Enerji Liderleri ve Enerji Üçlemi 
zirveleri gibi özel oturumlarla dünyanın her yerinden ge-
len ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde sürdürüle-
bilir enerji sunmak için seçenekler arayan Enerji Bakan-
ları, iş, finans ve akademi dünyasının liderleri arasında 
diyalog oluşturulmasını sağlayacak."
 Bugünün dünyasında insanların gereksinimi 
olan enerji ticari meta olarak kabul edilip bunun çeşitli 
ticari yollarla insanlara sunulması ve sonuçta kar elde 
edilmesi anlayışı egemendir. Bunun enerji alanında sür-
dürülebilirliği sağlayarak insanlığa hizmeti sürekli kıl-
mak gibi süslü kelimelerle sunulması; dünyadaki enerji 
adaletsizliğini, enerji yoksulluğunu, enerji yoksunluğuna 
bağlı olarak yaşanan temel insan hakları mahrumiyetleri-
ni gizleyemez. Şaşalı toplantılarla büyük kitleler kendile-
rine enerji sunulduğu için minnettar olmaya zorlanmak-
ta, enerji yokluğu tehdidiyle her türlü itiraz bastırılmaya 
çalışılmaktadır.
 Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gerek devlet 
gerekse özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ener-
ji yatırımları iktidarların ve şirketlerin büyük başarıları 
olarak sunulmaktadır. Bu başarının maliyetleri ve toplu-
ma çıkarılan faturası sorgulanmamaktadır. Bu yatırımlar 
yapılırken enerji üretimi veya iletimi ile ilgili tesislerin 
yapımında yer seçiminden enerji tesisinin kurulumuna 
kadar bu enerjiden yararlanacak insanların hiçbir fik-
ri alınmamakta, mutabakatı sorulmamaktadır. Bunun 
yerine ticari olarak yatırımın başarılı olup olmayacağı 
noktasında fizibilite adı altında hazırlanan ve sonuçta 
yapılacak yatırımın karlı olup olmadığını gösteren bel-

gelerle kararlar alınmaktadır. Bu belgeler tüm insanlığa 
ait olan enerji kaynaklarından teknik ve bilimsel olarak 
en iyi şekilde yararlanmayı dahi kapsamamaktadır. Ge-
rekirse yatırımın karlı olabilmesi için üretilen enerjinin 
fiyatı çeşitli yöntemlerle yükseltilip alçaltılmakta, enerji 
ihtiyacı manipüle edilmektedir. Son zamanlarda çeşitli 
ülkelerdeki elektrik eksikliği veya petrol üretimindeki ar-
tış ve fiyat ilişkileri bu oyunu en açık biçimde gözler önü-
ne sermektedir.
 23. Dünya Enerji Kongresi`nin oturum günle-
rinin başlıkları da "Gelecek için vizyon ve senaryolar; 
İş olanakları, kaynaklar ve teknolojilerin tanımlanması; 
Enerji üçlemesi; zenginliği sağlamak için politik çözüm-
ler; Afrika`da sürdürülebilir enerji geleceği nasıl sağla-
nabilir" olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi hala bakir 
olan Afrika`da kaynakların nasıl sömürülebileceğine yö-
nelik bir gündem oluşturulmuş durumdadır.
 Yani enerjiyi bir ticari meta, enerji üretimini 
bir iş olarak görenler; enerji üretiminin arttırılması için 
politik açılımları, geleceği daha karlı kılabilmek için kul-
lanılacak yöntem ve konulacak kuralları görüşmek, bu 
konularda fikir alışverişi yapabilmek ve yapabilirlerse or-
tak önerilerde bulunmayı sağlamak ve Afrika`nın enerji 
potansiyelini "incelemek" üzere bir araya gelmektedirler.
Enerjinin üretiminin ana amacı insan yaşamı için gerekli 
olan miktarda üretilerek, insan refahının sağlanması-
dır.  
 Bu nedenle toplumun kendi ihtiyacı olan ener-
jiyi kendisinin karar vereceği miktarda ve kabul edeceği 
yöntemlerle üretilmesi için çalışılmalıdır. Enerji üretimi-
nin toplumun kendi kararları dışında verilmesi ve enerji 
üretiminin bir ticari faaliyet olarak yapılması dünyada 
bir takım ülkelerin sömürge olması, savaşların çıkması 
ve enerji zengini ve enerji yoksunu toplumların oluşması 
sonucunu vermiştir.
 Bugünün dünyasında günde iki saat elektrik 
kullanabilen insanlar ile küçük bir şehrin tüm elektriğini 
kullanan AVM gibi tesisler bir arada bulunmaktadır.
Bugünün dünyasının en önemli sorunu insanların ener-
jiye ulaşımının kolay, ucuz ve eşit olmasının sağlanması, 
enerji kaynaklarının çevreye zarar vermeden kullanılma-
sının yollarının bulunması ve enerji alanında demokra-
tikleşmenin sağlanarak enerjinin bir ticari meta olmak-
tan çıkarılmasıdır.
 Enerjiyi toplumun malı olarak kabul eden bir 
görüşten hareketle bu toplantıyı dikkatle takip ederek, 
çıkacak sonuçları insanlık yararı açısından değerlendirip 
enerjinin ticari meta olarak ele alınmasının kaygı verici 
sonuçlarını kamu ile paylaşacağımızı belirtiriz.

TMMOB Enerji Sempozyumu 
Düzenleme Kuruluı/ 8 Ekim 2016
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ANAYASA MAHKEMESİ, TMMOB’UN 
ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE 
KATILIMINI BAKANLIK İZNİNE 

BAĞLAYAN EK MADDEYİ İPTAL ETTİ
TMMOB veya bağlı Odalarca katılım sağlanma-

sı düşünülen uluslararası toplantı ve kongreler 
öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 

izin alınması gerektiğini belirten işlemin iptali talebiy-
le açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa`ya ay-
kırılık iddiasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 6235 
sayılı TMMOB Kanunu’nun Ek 1. Maddesini iptal etti.
  
 TMMOB ve Mimarlar Odası, 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘na, 
19.4.1983 tarihli ve 66 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname‘nin 12. maddesiyle eklenen ek 1. madde-
nin, Anayasa‘nın 135. maddesine aykırılığını ileri sü-
rerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verilmesi talebiyle dava açmıştı.

 İptali istenilen Kanun‘un itiraz konusu ek 1. 
maddesi şöyleydi: "Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslararası 
toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakan-
lığından izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden 
önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve 
kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların gö-
rüşleri de alınabilir."

 Anayasa Mahkemesi`nin iptal gerekçesinde; 
"TMMOB veya Odaların uluslararası toplantı ve kong-
relere temsilci gönderebilmesini idari ve mali denetim 
yetkisini aşacak biçimde Bakanlığın iznine tabi kılan 
kural, Anayasa‘nın 135. maddesine aykırıdır" denildi.

BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI 
KABUL EDİLEMEZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde bu-
lunan Bilirkişilik Kanun Tasarısı’na ilişkin 26 Ekim 2016 tarihinde bir basın 

açıklaması yaptı.

Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 
TBMM Genel Kurulu günde-
min ilk sırasına alınmıştır. Ka-

nun Tasarısı incelendiğinde, Birliği-
mizin TBMM Adalet Komisyonu`na 
sunduğu görüşlerin dikkate alınma-
dığı, TMMOB ve TTB`nin 9 Haziran 
2016 tarihli ortak basın açıklama-
sında vurguladığı sorunların aynen 
devam ettiği hatta bir adım ileriye 
gidilerek tüm sürecin Bakanlığa bağ-
landığı görülmektedir.

 Konu Bilirkişilik Değil, 
 Konu Yargı Bağımsızlığıdır!

 Ülkemizde her geçen gün yargı bağımsızlığı 
darbelere maruz kalmakta/bırakılmakta ve bugün hiç 
kimse ama hiç kimse yargı bağımsızdır ve tarafsızdır 
diyememektedir. Bir ülkede yargı bağımsız değil ise 
o ülkede adaletten de söz edilemeyeceği açıktır. 2010 
Anayasa Referandumu ile yargıya müdahale başlamış 
ve gelinen noktada ne yargı bağımsızlığı ne de yargıç 
teminatı kalmıştır. Yargı yeniden tasarlanırken, bilir-
kişiler de unutulmamıştır ve TBMM gündemine geti-
rilen "Bilirkişilik Kanun Tasarısı" ile bilirkişiler, Ada-
let Bakanlığı`nın memuru konumuna getirilmektedir. 
Bu kanun tasarısı, bilirkişileri Adalet Bakanlığı`na 
bağlarken, bilirkişi seçen hâkimin takdir hakkı elinden 
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alınmakta ve bilirkişilik hizmeti ticari sektör olarak 
örgütlenmektedir.  

 Hak devredilemez

 Anayasa`nın 138. maddesinin "Hâkimler gö-
revlerinde bağımsızdırlar. Anayasa`ya, kanuna ve hu-
kuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar 
verirler" hükmü hâkime, anayasaya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak, bu sınırlar içinde nihai takdir hakkı se-
nindir demektedir. Hüküm verme, hukuku uygulama 
hâkime ait olup, yargılama sürecine kimse karıştırıl-
maz ve bu hak devredilemez.

 Bakanlık, bilirkişilik kurumunu niçin zaptu-
rapt altına almak istemektedir? Asıl soru budur. Kamu 
kaynaklarını (orman alanları, tarım arazileri, zeytin-
likler, meralar, HES`ler, kentsel dönüşüm alanları vb.) 
ranta dönüştüren talana karşı açılan davalarda mahke-
meler bağımsız Bilirkişi raporlarını görmezden gele-
memektedir. Tasarının, bu talanın önüne geçen mah-
keme kararlarını bertaraf etmeye yönelik olduğundan 
kuşku duymaktayız. 

 Bilirkişilik alanı tüzel kişilere teslim edilecek

 Yerli ve yabancı sermaye kuruluşlarının oluş-
turduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu`nun (YOİKK) Eylem Planının öncelikleri ara-
sında bu tasarının yer alması da kuşkumuzu kanıtlar 
niteliktedir. Yine bu nedenledir ki, yasa teklifi ile ger-
çek kişi bilirkişiler tasfiye edilecek ve bilirkişilik alanı 
sermaye şirketleri olan tüzel kişilere teslim edilecek-
tir.

 Bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına 
alınmış olan hâkimlerin bir uyuşmazlıkta, bilirkişiye 
başvururken ve bilirkişiyi seçerken de bağımsız olma-
ları gerekmektedir. Oysa bu kanun tasarısı, hâkim ve 
savcıları Bakanlığın seçtiği kişileri seçmeye mecbur 
bırakmaktadır. 

 Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu bilirkişide aranacak kriterleri ortaya koy-
muştur.:

 1-Özel teknik bilgiye sahip olmak,

 2-Hakim ya da savcı tarafından görevlendiril- 
 mek,

 3-Tarafsız olmak.

 Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak 
bir müdahale, adil yargılanma hakkını ve maddi gerçe-
ğe ulaşmayı da önleyecektir.

 Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen 
ilk konulardan biri, soyut bir yasa normunun nasıl de-
ğerlendirileceğidir. "Önce lafza bakılır, kural lafızdan 
anlaşılamıyorsa ruhuna bakılır." 

 Bu tasarının sözü ve ruhu, yargılama faaliyetine 
müdahaledir. 
 
 Çünkü;
     
 n Bilirkişilik bir meslek olarak düzenlenmiş-
tir.
     
 n Bilirkişilik listesi resmidir.
     
 n Bilirkişilerin amiri Bakanlık`tır.
     
 n Hâkimin liste dışından bilirkişi seçme şansı 
yoktur. 

 n Taraflar uzlaşsalar dahi liste dışından bilir-
kişi önerme hakları bulunmamaktadır.
    
 n Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bil-
giye sahip olmadıkları ön kabuldür. Zira, mutlaka eği-
time katılıp, sertifika almak durumundadırlar.
 
  n Bilirkişiler bağımsız değildir.

  n Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler 
şirket çalışanı (işçi) olarak adalete hizmet edecekler-
dir.

 n Yasa teklifinde, "uzman" olması gereken 
bilirkişiler Adalet Bakanlığı eliyle eğitilecek, sertifika 
verilecek ve bunlar Bilirkişi Listesine yazılacaktır. Si-
cilleri Bakanlıkça tutulacak ve uygulanacak yaptırım-
lar yine Bakanlıkça belirlenecektir.

 n Alanında uzman olan kişiler ve öğretim 
üyeleri Adalet Bakanlığı`nın memuru olmayı reddedip 
listeye yazılmazlar ise bu alan bilirkişilik şirketlerine 
kalacak ve kazanan asla adalet olmayacaktır.

 n Bu sistemden bağımsız bilirkişilik hizmeti 
çıkmayacaktır.

 TMMOB, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik 
Kanun Tasarısı’nı kabul etmemektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BİRlİK’TEn HaBERlER
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 Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Ben 1964 yılında Eskişehir’de doğdum. Lise 2. 
sınıfa kadar babamın işi nedeniyle Eskişehir 
dışında yaşadım. İlkokulu ve ortaokulu Ankara 

Elmadağ’da okudum. Liseye Ankara Atatürk Lisesin-
de başladım. Lise 2. sınıftayken Eskişehir’e taşındık. 
Süleyman Çakır Kız Lisesinde lise eğitimimi tamam-
ladım.
 Peki, mühendis olmaya nasıl karar verdiniz?
 Çok bilinçli şekilde tercih ettim mi diye düşü-
nünce, bu sorgulanabilir. Eskiden iyi bir puan almış-
sanız ya doktor olurdunuz ya da mühendis. Ben dok-
torluğu kendime çok yakın hissedemedim. Psikolojik 
olarak beni mutsuz edecek bir meslek diye düşünüyor-
dum. Mühendislikte de hangi branşı seçsem diye biraz 
tereddüt yaşadım. Dershanedeki öğretmenlerimin 
yönlendirmesiyle endüstri mühendisliği bana yakın 
geldi. ODTÜ Endüstri Mühendisliğini tercih ettim. 1. 
tercihimdi ve oraya girdim. Aldığım puanla pek çok tıp 
fakültesine girebilir durumdayken endüstri mühen-

disliğini tercih etmeme annem kızmıştı. O zamanlar 
endüstri mühendisi ne iş yapar bilinmiyordu. Kaldırım 
mühendisi muamelesi yapılıyordu. Ama ben bu mesle-
ği çok severek okudum, çok severek de çalışıyorum. 
 TEİ HİKAYESİ

 Mezuniyetinizden sonra iş hayatına nasıl girdi-
niz? O süreçten söz eder misiniz?
 Şu anda ikinci iş yerimde çalışıyorum. İki işi-
me de iş arayarak girmedim. 1987 yılında mezun ol-
dum. Çok fazla aramadan, üzerinde düşünmeden 1987 
yılı temmuz ayında Ankara’da Hema dişli fabrikasında 
işe başladım. Diploma törenimin ertesi günü işe başla-
mıştım. Bölümdeki bir hocamın tavsiyesiyle başladım 
orada işe. Çok az bir süre, 6 ay kadar çalıştım orada. 
O kadar sene gurbette okuduktan sonra, gurbette ça-
lışmaya devam etmek zor geldi, Eskişehir’e dönmek 
istedim. TEİ’nin ilk yıllarıydı ve benim 2 arkadaşım 
orada çalışıyordu. Benim TEİ’nin varlığından bile ha-
berim yoktu. O zaman tesadüf bir şekilde bir endüstri 

mühendisi ihtiyacı olmuş, arkadaşlarım bana 
söyledi. Ankara’daki işyerimden izin aldım, 
burada TEİ’de mülakata girdim. Ertesi gün işe 
başlamam için çağırdılar. Ankara’daki işimden 
istifa ettim ve orada başladım. 1987 yılının so-
nunda da TEİ’ye başlamış oldum. TEİ’de 30. 
yılımdayım. Şu an Üretim Planlama Müdürü 
olarak görev yapıyorum.
  “O günlere dönsem yine mühendis 
olurdum” diyor musunuz?
  30 yıl geriye dönsem mühendisliği 
seçmeyebilirdim. Belki şimdi olsa doktorluğu 

TEİ Üretim Planlama Müdürü Aysun Doğramacı ile meslekte başarılı olma-
nın sırlarını konuştuk. 30 yıllık Endüstri Mühendisi olan Doğramacı, başa-
rının azimle ve kararlılıkla geldiğini söyleyerek, genç mühendis adaylarına, 
kendilerini öne çıkaracak şeyler yaparak başarıya ulaşabileceklerini söyledi.

BAŞARMAK İÇİN ÖNCE İSTEMEK GEREK

BİZDEn BİRİ
AYSUN DOĞRAMACI
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seçebilirdim. Bizim dönemimizdeki dok-
torlar maddi açıdan çok daha iyi paralar 
kazandılar. Ben işin o yönünü düşünme-
miştim. Ben de şimdi Profesör olmuş, isim 
yapmış bir doktor olup daha iyi para kaza-
nıyor olabilirdim.
 

EN İYİYİ YAPABİLMEK İÇİN

 Sizce başarının sırrı nedir?
 İnsanın kendi kendini motive ede-
bilmesi çok önemli. Buna hırs diyemeye-
ceğim ama bir şeye kendini tam anlamıyla 
vermek, o işi gerçekten başarmayı istiyor 
olmak, bir şeyi başarmak için birinci güç 
oluyor. Ben bunu yapacağım diye inatla ba-
şarmak için uğraşmaya devam etmek gere-
kiyor. Yılgınlık hissederseniz en ufak başarısızlıkta geri 
adım atarsınız. Kaytarmadan, doğrusu neyse onu tam 
anlamıyla yapabildiğiniz en iyi şekilde yapmaya çalış-
mak gerekiyor. 
 Mühendislik mesleğinde özellikle eskiden kadın 
çalışan sayısı çok azdı. Bir kadın olarak bunun zorluklarını 
yaşadınız mı?
 Ben başladığımda kadın mühendis azdı, ka-
dın yönetici hiç yok sayılırdı. Sıkıntı tabi ki çektim. İlk 
çalıştığım yönetici kadınlara karşı çok ön yargıydı. Ka-
dından verimli bir çalışan olmaz, ‘kadın sekreter olur, 
öğretmen olur, hemşire olur ama mühendis olamaz’ 
mantığı ile yaklaşıyordu. Çünkü örneğini görmemişler-
di. Bir gün işyerinde müdürü ikna etmek için bir şey an-
latıyorum. O işle ilgili teknik bilgiler 
vererek anlatıyorum. Yönetici beni 
dinliyor, aklına yatıyor, ikna da oldu 
ama bana bakıp cevap vermiyor. Ya-
nımızda daha alt kademede çalışan, 
benim ona iş verdiğim, bu konuda 
bilgi sahibi olması gerekmeyen, işi o 
olmayan erkek elemana dönüp ‘evet 
öyle yapalım’ dediğini çok iyi hatır-
lıyorum. Ama zamanla ‘“bu kadın da 
işi kıvırabiliyormuş” dedikten sonra 
‘tamam Aysun Hanım öyle yapalım’ 
demeye başlamıştı. Yıllar içinde ka-
dın mühendis sayısı da yönetici sa-
yısı da arttı. Benim departmanımda 
kadın erkek sayısı eşit durumda.
 Çalışan kadın olmanın baş-
ka zorlukları, hayat ek rolleri var. Ça-
lışan kadının ahtapot gibi olması ge-
rekiyor. Evin sorumluluğu, çocuğun 
sorumluluğu her biri ek konu oluyor. 
Bunları işe yansıtmadan ikisini de 
sürdürmek kadını yıpratıyor. 

GENÇ MÜHENSİLERE ALTIN DEĞERİNDE ÖNERİLER
 
 Genç mühendis adaylarına ne gibi önerileriniz  
olur? Neler yaparlarsa başarılı olurlar?

 Gençlerin işi şu an çok zor. Bizim zamanı-
mızda biraz başarılıysanız iş bulması çok daha kolay-
dı. Mesela ben şu ana kadar hiç CV bile hazırlama-
dım. İş bulmak daha kolaydı. İngilizce biliyorsanız bir 
adım öndeydiniz, ODTÜ mezunuysanız birkaç adım 
öndeydiniz... Şimdi bize gelen CV’lere bakıyorum ve 
üzülüyorum. Bir eleman alacağız yüzlerce CV geliyor. 
İlk önemli şey, o CV’de kendilerini fark ettirerek, öne 
çıkaracak bir şeyler yapmak oluyor. Dil bariyerini ke-
sinlikle aşıyor olmaları gerekiyor. İngilizce bildiklerini 
ispatlayan bir belge almış olmaları onları öne çıkarıyor. 
Uzun dönemli staj, part time çalışma gibi bir iş dene-
yimi edinsinler. Yaz tatilinde bir kafede garson olarak 
da olsa çalışsınlar. İş ortamını yaşamaları önem taşıyor. 
Kendilerini sınıf arkadaşlarından ayrıştıracak bir şey-

lerle mücadele ediyor olmaları lazım. 
Yıl kaybetmemelerine çok önem veri-
yorum. Üniversitede yıl kaybetmiş biri 
beni negatif etkiliyor.
 

SİHİRLİ DEĞNEK

 Meslek hayatınızla ilgili unutamadığınız 
bir anınızı anlatmak ister misiniz?
 İş yoğunluğu açısından çok sıkışık ol-
duğumuz bir dönemdeydik. Müşteri-
lerin siparişlerini vaktinde yetiştirme 
konusunda ekip olarak çok sıkışmış-
tık. Benim ekipte de çok şakacı arka-
daşlar vardır. O kadar bunaldık ki. Ben 
de ‘Ya bir sihirli değnek olsa zamanı 
müşteriler için durdursak. Saatler on-
lar için ilerlemese ama biz işlerimize 
devam etsek. İşlerimiz yetiştirsek işi-
miz bitince dokunsak ve zaman onlar 
için akmaya devam etse’ dedim. Şakacı 
elemanlardan biri de bana, “Niye böy-
le hayal kuruyorsunuz ki sihirli değ-

nekle bütün işleri bitirsek” diye yanıt verdi. Sonra dü-
şündüm, gerçekten öyleydi. O kadar çalışma hastası bir 
insanmışım  ki… Hayalimi bile çalışma üzerine kurmuş 
olmama çok gülmüştük. O sihirli değnek esprisi bizim 
ekipte halen devam eder.

BİZDEn BİRİ



46 yılını mes-
leğine adamış bir isim Do-

ğan Erol. 69 yaşından gün almış 
olmasına rağmen halen mesleki 
anlamda kendisini geliştirmeye 
devam eden bir azim hikâyesinin 
kahramanı…  Doğan Erol ile ger-
çekleştirdiğimiz söyleşide makina 
mühendisi olmaya küçük yaşta ka-
rar verdiğini ve hayatını bu yolda 
sürdürdüğünü anlattı. Başarının 
sırrını “Ne istediğini bilmek ve ka-
rarlı olmak” olarak tanımlayan Erol 
ile meslek hayatına ilişkin söyleşi-

mizi gelin beraber okuyalım…

BİZDEn BİRİ

ANNE BABANIN İSTEĞİ 
İLE MÜHENDİS OLUNMAZ

 
 Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Mühendis 
olmaya nasıl karar verdiniz?

 1948 yılının 12 Nisan’ında Kars’ta doğdum. 
İlkokul, ortaokul ve liseyi Kars’ta okudum. 1967 yılın-
da Makina Mühendisi olmak üzere İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne gittim. Makina mühendisliğine küçük 
yaştan beri ilgim vardı. Ortaokul çağlarımda tren istas-
yonuna giderek pistonlu buhar makinelerini, lokomo-
tifleri izlerdim. İlle  de makina mühendisi olayım dedim.
1972 yılında İTÜ’den mezun oldum. Mezun olduktan 
sonra maddi nedenlerle hemen işe koyulmam gere-
kiyordu. İller Bankası Adana bölgesinde 2 yıl kontrol 
mühendisliği hizmeti yaptım. Askerlik için Balıkesir’e 
gittim. Subay okulunu bitirdim ve Eskişehir’e Hava 
İkmal Bakım Merkezi’ne asteğmen olarak geldim. 

KIBRIS SAVAŞI’NA KATILDI
 
 1974 yılında Kıbrıs Savaşı oldu. Sava-
şa katıldık. Savaşın ne olduğunu yaşayarak öğ-
renmek mümkün oldu. Askerliğim bitince iş baş-
vurularımı yaptım. 10 yere başvurdum ve hepsi 
kabul etti. Şeker Makina Fabrikası'na girerek ora-
da 7 yıl kadar çalıştım. Daha sonra Organize Sana-
yi Bölgesi’nde özel şirkette proje müdürlüğü yap-
tım. Çalıştığım şirkette işler iyi gitmedi ve kapandı. 
1983 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nde kadrolu 

olarak; endüstri mühendisliği alanında akademisyen-
liğe başladım. Böylece akademik ortama katıldım.
 
 Ne kadar süre aktif çalışma hayatını sürdürdü-
nüz?

 45 yıllık meslek hayatımdan sonra emekli ol-
dum. Ama emekli oldum diye bir köşeye çekilip emek-
lilik hayatı yaşamadım. Emeklilik süresinde 1 yıl ser-
best kaldım. O dönemde Almanca gramer kitaplarını 
incelemeye başladım. Almanca’yı en azından teknik 
tercüme düzeyinde öğrenmek istedim. Şu anda 7 ay-
dan beri Konya’da bir vakıf üniversitesinde endüstri 
mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalı-
şıyorum. Meslek hayatımda 46’ncı yılımdayım şu an.

 Makina mühendisliğinin mutfağından gelmiş 
ve yeni mühendisler yetiştiren bir akademisyen olarak, 
genç mühendis adaylarına ne gibi önerileriniz olacak?

 Mühendis adayı gençler, en azından bir ya-
bancı dili teknik seviyede tercüme edebilecek sevi-
yede mutlaka öğrensinler. Hatta bir değil ikinci dil 
bilmek gerekiyor artık. Derslerini ezberleyerek değil, 
yazarak çalışsınlar. Matematik ve fizik derslerini se-
venler bu mesleği seçsinler. Bir de kararlı olsunlar. 
Esen yele göre davranış sergilemesinler. Her yönle-
riyle doğal davranışlı olsunlar. Kimseye eğilmesin
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ler, kişiliklerini her zaman koru-
sunlar. Mühendislik eğitimine talip 
olacak insanların kesinlikle çalış-
kan olması lazım. Esas olan gayret 
ve çalışkanlıktır. Öğrendiklerini 
mutlaka uygulama istekleri olsun.

MESLEKLERİNİ KENDİLERİ SEÇSİNLER

 Bir diğer önemli konu ise 
gençlerin anne babalarının “mü-
hendis ol” talepleri ile değil, ken-
di inisiyatifleri ile mesleklerini 
seçmeleri. Anne babanın isteği ile 
mühendis olunmaz. Gençler boş 
vakitlerini doğru değerlendirme-
yi öğrensinler. Vakitlerini boşa 
harcamasınlar. Bol bol okusunlar, 
okuduklarının doğrulamasını, göz-
lemlemesini yapsınlar. Düşüncele-
rini açıkça   ifade etsinler, cesaretli     
olsunlar.

 Başarının sırrı sizce nedir?

 İşin özü, kararlı bir kişilik ve ne istediğini 
biliyor olmak. Ben her zaman ekip çalışmasına ina-
nıyorum. Tasarım çalışmaları, mühendislik çalışma-
ları ancak uyumlu kişilerden oluşan bir ekiple olur.

 Çalışma hayatınız dışında hobi olarak nelerle 
ilgileniyorsunuz?

 1978- 1990 yılları arasında eşimin çiçekçi 

“HALEN KENDİMİ GELİŞTİRMEK 
İÇİN ÇABALARIM”

dükkânı vardı. Orada çiçeklerle il-
gilenirdim. Öyle ayrıca geleneksel 
bir hobim yok. Serbest vakitlerim-
de daha çok kendimi geliştirmeye 
çalışıyorum. 46 yıllık meslek ha-
yatım geride kaldı ama halen bu-
nun için çaba içindeyim. Önümde 
Almanca dilimi geliştirmek, İspan-
yolca öğrenmek gibi hedeflerim var.
 
 Meslek hayatınızda yaşadığı-
nız ve unutmadığınız bir anınızı anlatır 
mısınız?

 Özel sektörde çalışırken sı-
fırdan bir bant sarma makinesi ta-
sarlamamız istendi. Katalog yok, 
numune yok. Yani bir esin kayna-
ğımız yok.  Adama “Bir deneyelim” 
dedik. Adam, “Hayır, bu bant sarma 

makinesini yapacaksınız” dedi. İki teknik ressam ile 
birlikte 15 günlük sıkı bir çalışma ile proje aşaması-
nı yaptık. Daha sonra maketini yaptık ve çalışırlığını 
test ettik. Projeyi gerçekleştirdikten sonra “Sonuç 
acaba ne olacak” diye adeta kalbim girdi çıktı. O he-
yecanı asla unutamam. Sonuç olumlu olunca da bayı-
lacak kadar büyük bir sevinç yaşadığımı hatırlıyorum. 

 Doğan Erol, 42 yıllık evli olup; elektronik mü-
hendisi öğretim üyesi ve uzman tıp doktoru olan 2 kız 
babası ve 3’ü erkek, 1’i kız  4 torun sahibi.
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GOLDEN GYM SPOR MERKEZİ

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

Sempre – Chinatown 
&Rosaluna Cafe Bistro%20

%15

Makina Mühendisleri Odası üyesi ve çalışanları ile birinci 
derece yakınlarına;
Üyelik Ücreti %20 indirimli
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulun-
durmalıdırlar.
Adres: Adalar Porsuk Bulvarı 77- B ESKİŞEHİR
Tel:  222 22 00 666

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)                       %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde                            %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında                               %10 

indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

Makina Mühendisleri Odası üyelerine ve çalışanları ile yakınları-
na  %10 indirim uygulanacaktır.
 Üyeler Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını gösteren 
üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar. (Ödeme esnasında)
İndirim: Fix menüler, alkollü içecekler ve  yemek çekleri hari-
cinde diğer tüm ürünlerde oda kartının tebliğ edilmesiyle %10 
indirim uygulanacaktır. 
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd. ETİ Plaza, ESKİŞEHİR

BEMAR + KARİYER OKULU %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece 
yakınlarına;
AutoCad, SolidWorks, Catia, 3D Studio Max, ; %20 

İndirim
Genel İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca, 

Fransızca; “7-14” yaş için açılan “Kids” gruplarında“ AB 
Dil Portfolyo Sistemi”ne göre “1 KUR” olarak belirlenen 
seviye; 1000+KDV
Yaz Döneminde “1 Kur”luk herhangi bir dil eğitiminin 

bedeli; 800+KDV
Yaz gruplarına özel “Teknik İş İngilizcesi”; kişi sayısı 

ve eğitim süresi belirlendiği takdirde odamız eğitim 
salonunda verilecek olan eğitmin %20’lik oranda fiyat 
iyileştirilmesi...
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulun-
durmalıdırlar.
ADRES: 2 Eylül Cd. Başan Sk. N:3 TEB Bankası aralığı 
ESKİŞEHİR
Tel.: +90 222 220 86 64
Faks.: +90 222 220 86 65
Email.: eskisehir@bemarkariyer.net

İnDİRİMlER

ROOF GARDEN HOTEL %15

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdik-
leri yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme 
esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite Oda 

için 230 TL,
Üç kişilik oda için 170 TL, 
Çift kişilik oda için 140 TL, 
Tek kişilik oda için 80 TL fiyat uygulanacaktır. 

Adres: Roof Garden Hotel
Büyükdere Mh. Sarılar Sok. No:4 Eskişehir
info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

tmmob
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%10

CETEMENLER %20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.
(Ödeme Esnasında)
Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49     
 info@cetemenler.com
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 Oxford House College

ÇAYDERE EL SANATLARI

%15
%15

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikle-
ri yakınlarına; 
Oxford House College İngilizce Dil Eğitimi (Yetişkin ve 

Çocuk Programı) %15 indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulun-
durmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1. Cad 732. Sok 
No: 44 Noora Plaza B Blok Kat:4  Tepebaşı-Eskişehir
Tel: 0222 330 6 330-0222 330 00 11
eskisehir@oxfordhousecollege.com

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Lületaşı, pipo el sanatları ve takılar, el işçilikleri,
cam el sanatları/ üfleme cam eşyaları %15 indirim
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdır-
lar.
Adres: Şarkiye Mah. Işıklar Sokak No: 16/A ESKİŞEHİR
Tel : 0 532 5838223
İmalat : 0 222 2315459

YUNUSEMRE  İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı 
eğitimi alacak üyelerimize %25 indirim uygulanacaktır. 
Üyeler kayıt olurken oda kimliğini yanlarında bulundur-
malıdırlar.
Adres: Deliklitaş Mah. Savtekin Cad. No:24 Eskişehir 
TEL: 0 222 234 74 74

MAKINA 31

FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci derece 
yakınlarına;
Ayaktan Hasta Hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücret-

lerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. (Muayene iş-
lemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultusunda SGK 
kapsamında sağlık hizmeti alan aktif (çalışan) hastalarımızdan 
12 TL katılım payı alınmaktadır. Kurumumuzun bu 12 TL ‘den 
indirim yapma hakkı yoktur. Söz konusu kesinti zorunlu olup, 
bakanlığın ilgili bütçe kalemine gönderilen bir kesintidir. Aracı 
kurum olarak tarafımızdan tahsil edilmektedir.)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden almış olduğu-

muz fark ücretlerinden %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Tıbbı Görüntüleme ve Tetkik hizmetlerinden almış olduğu-

muz fark ücretlerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır.
Laboratuar hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerin-

den %20 oranından indirim uygulanacaktır.
Diğer sağlık hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerin-

den %20 oranında indirim uygulanacaktır.
SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız üzerinden 

%20 oranında indirim uygulanacaktır.
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.
Adres: İsmet İnönü Cad. no: 48 Eskişehir   
Tel:  0 222 233 04 04
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TRAKYA RESTAURANT 

ODA RESTORAN

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI

%10
%10

%20

Makina Mühendisleri Odası üyelerine %10 indi-
rim uygulanacaktır. Üyeler Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar. (Ödeme esnasında)
Adres: Trakya Restaurant
Şahin Caddesi Tepebaşı Belediyesi Yanı
No: 84/A Eskişehir Telefon : 0222 330 52 02

Oda kimlik kartını gösteren oda üyeleri ve çalışanları 
ile; birlikte yanında getirdiği yakınlarına % 10 indirim 
uygulayacaktır.
Adres: Oda Restoran
Org.San. Bölg. 2. Cad. No: 1 Eskişehir
Telefon : 0(222) 236 00 47

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci derece 
yakınlarına; tüm ürünlerde ; %20 indirim.
Adres: Kurtuluş Mh. Ünaldı Sk. No: 10/A - 
Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Telefon-Fax : (222) 246 05 65 –
GSM                :  (532) 635 95 65
E-Mail            : mormasa@mormasa.com

%25
İnDİRİMlER
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Bizim Köşe

» Şube Sekterimiz Atila TOMSUK’un 24.10.2016 tarihinde 
bir erkek bebekleri dünyaya gelmiştir. Ozan’a mutlu ve sağlıklı bir 
yaşam dileriz...

DOĞUM

» Üyemiz Erdal Cengiz DURMAZ, Fatma Duygu ATAY ile 03.09.2016 tarihinde,  
» Üyemiz Gülçin MUTLU, Serkan FİDAN ile 16.10.2016 tarihinde
» Üyemiz Hamiyet ÖLKE’nin oğlu Hakkı Can ÖLKE, Kübra GÜL ile 29.10.2016 tarihinde,

Evlendiler. çiftelere mutluluklar dileriz…

EVLİLİK

» Üyemiz Cem TAŞ, 21.09.2016 tarihinde,
» Üyemiz Abdullah ER’in annesi 24.09.2016 tarihinde,
» Üyemiz Ünal ALTUN’un annesi 04.10.2016 tarihinde,

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

HASTALIK

VEFAT

» Üyemiz Mustafa ULUTAN, 
» Şube Personelimiz Can ÖZORMAN’ın eşi, Sevtap ÖZORMAN ,
» Üyemiz Ahmet KARTAL ,
ameliyat olmuştur.
Geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.…

ATAMA
» Üyemiz Pınar TÜRKMEN, Korel Elektronik San.Tic.A.Ş.Kalite Müdürlüğü’ne, 
» Üyemiz Suat BALCI, ESKİ-Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’ne,  atanmışlardır.

Üyelerimize yeni görevlerinde de başarılarının devamını dileriz...
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